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Αριθµός Πρακτικού 5

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 02-02-2021

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής,  συvεδρίασε  µέσω τηλεδιάσκεψης και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1, παρ.1.2.

“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.-4992-22.01.2021(ΦΕΚ-186-23.01.2021 -τεύχος-

Β)  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:  'Εκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον

κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID 19  στο  σύνολο  της  Επικράτειας για  το

διάστηµα από τη ∆ευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 1 Φεβρουαρίου και

ώρα  6:00,  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών και την υπ'  αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του Υπουργείου  Εσωτερικών,

σήµερα  την 2α Φεβρουαρίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.2784/29-01-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ

κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά),

για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης, έξι (6) µέλη

και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Πούρος  Γεώργιος,  4)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  2)  Κόλλια  Κωνσταντίνα  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου  θέµατος

Ηµερήσιας  διάταξης),  3)Ταγαράς  Βασίλειος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου  θέµατος

Ηµερήσιας διάταξης).

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     

     ΑΠΟΦΑΣΗ 2  9  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 1ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  «Υποβολή

πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 «∆ράσεις για υποδοµές

που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας (προσεισµικός έλεγχος)» του Προγράµµατος Ανάπτυ-

ξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» αναφέρει ότι σύµφω-

να µε το Άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ 53 Α’/11-3-2020): Ρύθµιση αρµοδιοτήτων Οικονοµικής

Επιτροπής, “2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010(Α' 87) προστίθεται περίπτωση

κβ', ως εξής: «κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους του ∆ήµου για τη χρηµατο-

δότηση  ή  επιχορήγηση  δράσεων,  προγραµµάτων  και  αντίστοιχων  έργων  από  εθνικούς  πόρους

ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.».  

      Ακολούθως  ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της  Επιτροπής την από 29-01-2021 σχετική

εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού,  η οποία έχει ως εξής:  

Θέµα: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ11 «∆ράσεις για υποδοµές που
χρήζουν  αντισεισµικής  προστασίας  (προσεισµικός  έλεγχος)»  του  Προγράµµατος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
Σχετ.:  Η  αριθµ.  14578/24.7.2020  Πρόσκληση  της  ΕΥ∆Ε  ΥΠΕΣ  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,

Έχοντας υπόψη:

1. Την  αριθ.  25229/27.08.2020  απόφαση  ∆ηµάρχου  (Α∆Α:  ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0),  «Ορισµός
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»

2. Την αριθµ. 14578/24.7.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το  ν  3852/10  (Α΄  87)»Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 72, παρ. 1η […Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων  εκ  µέρους  του  δήµου  για  τη  χρηµατοδότηση  ή  επιχορήγηση  δράσεων,
προγραµµάτων  και  αντίστοιχων  έργων  από  εθνικούς  πόρους,  πόρους  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα …..]

Σύµφωνα  µε  την  Πρόσκληση  του  Προγράµµατος,  στην  περίπτωση  που  δεν  υφίσταται
Ολοκληρωµένο  Πρόγραµµα  Πρωτοβάθµιου  Προσεισµικού  Ελέγχου  Κρίσιµων  Υποδοµών  στον
∆ήµο,  όπως  συµβαίνει  στην  περίπτωση  του  ∆ήµου  Κορινθίων  τότε  στο  Τεχνικό  ∆ελτίο  της
πρότασης υποβάλλεται µόνο υποέργο «Εκπόνησης Προγράµµατος Πρωτοβάθµιου Προσεισµικού
Ελέγχου  Κρίσιµων  Υποδοµών».  Όταν  αυτό  ολοκληρωθεί,  υποβάλλεται  τροποποιηµένο  Τεχνικό
∆ελτίο, µε νέα εγγραφή υποέργου, που θα αφορά στην εκπόνηση Προγράµµατος ∆ευτεροβάθµιου
Προσεισµικού Ελέγχου για τα κτίρια που ο ΟΑΣΠ θα προτείνει για ∆ευτεροβάθµιο Έλεγχο και στη
συνέχεια νέα εγγραφή υποέργου µελέτης για εκείνα που πιθανά να υπάρξει η ανάγκη για εκπόνηση
Μελέτης  Αποτίµησης  –  Ανασχεδιασµού  (Στατικής  Επάρκειας)  Τέλος  και  εφόσον   η  µελέτη
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ολοκληρωθεί  βάσει  του  εγκεκριµένου  χρονοδιαγράµµατος,  υποβάλλεται  τροποποιηµένο  Τεχνικό
∆ελτίο, µε νέα εγγραφή υποέργου την υλοποίηση του έργου της µελέτης .
Η Εκπόνηση Προγράµµατος Πρωτοβάθµιου και ∆ευτεροβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου Κρίσιµων
Υποδοµών  αφορά  όλες  τις  υποδοµές  ιδιοκτησίας  του  δήµου  καθώς  και  υποδοµές  κοινωφελούς
χαρακτήρα είτε είναι ιδιοκτησίας Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου είτε µισθωµένα ακίνητα. 
Το  υποέργο  "∆ράσεις  ενηµέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης"  είναι  υποχρεωτικό  και
πρέπει να υποβληθεί εξαρχής.  

Εισηγείται:

Α. Την αποδοχή των όρων της αριθµ. 14578/24-7-2020 Πρόσκλησης ΑΤ11 «∆ράσεις για υποδοµές
που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας (προσεισµικός έλεγχος)» του Προγράµµατος  Ανάπτυξης
και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (αριθ. 22718/11-12-2020 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης).

Β. Την  υποβολή  πρότασης  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  και
Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 11. 
Η πρόταση θα έχει τίτλο «∆ράσεις Προσεισµικού ελέγχου Κτιρίων ∆ήµου Κορινθίων» και συνολικό
προϋπολογισµό 46.167,072 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) .
Η προτεινόµενο πράξη περιλαµβάνει δύο υποέργα :
1ο υποέργο: «Υπηρεσία µε τίτλο Πρωτοβάθµιος Προσεισµικός Έλεγχος Κτιρίων ∆ήµου Κορινθίων»,
εκτιµώµενου προϋπολογισµού 40.167,07 € (συµπεριλαµβανοµένου του  ΦΠΑ ), σύµφωνα µε την
αριθ. 2/2021 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας
2ο υποέργο: «∆ράσεις ενηµέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσµού»,
εκτιµώµενου  προϋπολογισµού  6.000,00  €  (συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ),  σύµφωνα  µε  την
αριθ. 3/2021 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας

Γ. Την έγκριση του Πίνακα των 128 ακινήτων του ∆ήµου Κορινθίων, για τα οποία προτείνεται η
διενέργεια Πρωτοβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου

∆. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή της
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.

      Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 29-

01-2021σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του

Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  καθώς  και  όλες  τις  λοιπές  ισχύουσες,  σχετικές

νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

          

       Α.- Την αποδοχή των όρων της  αριθµ.  14578/24-7-2020 Πρόσκλησης  ΑΤ11 «∆ράσεις για

υποδοµές  που  χρήζουν  αντισεισµικής  προστασίας  (προσεισµικός  έλεγχος)» του Προγράµµατος

Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»,  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει (αριθ. 22718/11-12-2020 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης),

     Β.- Την  υποβολή πρότασης  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  και

Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ), στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 11. 

Η πρόταση θα έχει τίτλο «∆ράσεις Προσεισµικού ελέγχου Κτιρίων ∆ήµου Κορινθίων» και συνολικό

προϋπολογισµό  46.167,072  ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.).  Η  προτεινόµενη  πράξη

περιλαµβάνει δύο υποέργα :
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1ο υποέργο:  «Υπηρεσία  µε  τίτλο  Πρωτοβάθµιος  Προσεισµικός  Έλεγχος  Κτιρίων  ∆ήµου

Κορινθίων»,  εκτιµώµενου  προϋπολογισµού  40.167,07  €  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.),

σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2021 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας

2ο υποέργο: «∆ράσεις ενηµέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης τοπικού πληθυσµού»,

εκτιµώµενου  προϋπολογισµού  6.000,00  €  (συµπεριλαµβανοµένου   Φ.Π.Α.),  σύµφωνα  µε  την

αριθµ. 3/2021 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας,

       Γ.- Την έγκριση του Πίνακα των 128 ακινήτων του ∆ήµου Κορινθίων, για τα οποία προτείνεται

η διενέργεια Πρωτοβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου,

       ∆.- Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή

της πρότασης εγγράφων και  την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, όπως ακριβώς και αναλυ-

τικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 5/2  9  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  03-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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