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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

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

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

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

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

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

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, 

παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021  Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 

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

διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 

2021 και ώρα 6:00, της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σήμερα τηv 2α Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 2784/29-1-2021 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. 

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

Κορινθίων. 

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

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

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

μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

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 Δημήτριος, 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 

ημερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 

ημερήσιας διάταξής). 

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 30η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή 

πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και 

δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» αναφέρει ότι σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο 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 

Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από 

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

συνεχεία θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 14577/24-7-2020 Πρόσκληση ΑΤ09 για 

την Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία- 

Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την 

υλοποίηση του Προγράμματος» της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 22719/11-12-2020 1η 

Τροποποίησή της, την υπ΄ αριθμ. 4/2021- Α4.Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής μελέτη της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, καθώς και την από 29-1-2021 σχετική 

εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   

 

Θέμα: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και δράσεων για 
την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος  Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»   
Σχετ.: Η αριθμ. 14577/24.07.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισμός 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών» 
2. Την αριθμ. 14577/24.07.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
3. Το ν 3852/10 (Α΄ 87)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- 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 …..] 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών για έργα ή προμήθειες  που συνάδουν με τους 
άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εξυπηρετούν τους στόχους 
του.   
Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης. 
Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με ανώτατη 
αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία (3) υποέργα μελετών. Οι μελέτες 
πρέπει να είναι πλήρεις, να περιλαμβάνουν όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (π.χ. υδραυλική, 
στατική κλπ.) και να οδηγούν σε ολοκληρωμένη παρέμβαση.  
 

Εισηγείται: 
 
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 14577/24.07.2020 Πρόσκλησης ΑΤ09 «Ωρίμανση έργων και 
δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος  Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (αριθ. 
22719/11.12.2020 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης). 
Β. Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 09.  
Η πρόταση θα έχει τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης Κτιρίου «ΞΕΝΙΑ» Αρχαίας Κορίνθου 
και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου» και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 389.234,39 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . 
Η προτεινόμενο πράξη περιλαμβάνει ένα  υποέργο. 
1ο υποέργο: «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης Κτιρίου «ΞΕΝΙΑ» Αρχαίας Κορίνθου και 
διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου» και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 389.234,38 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 4/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της 
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή των όρων της ανωτέρω Πρόσκλησης, 

την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με τίτλο 

«Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης Κτιρίου «ΞΕΝΙΑ» Αρχαίας Κορίνθου και διαμόρφωσης 

περιβάλλοντα χώρου» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 389.234,39€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την με αριθμό 4/2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή όλων 

των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων και την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν είναι δυνατόν να είναι 

389,00€ η προεκτίμηση των αμοιβών για το ΞΕΝΙΑ. 

  Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως όλα αυτά υπολογίζονται με βάση 

φόρμες «κλειδωμένες» του Υπουργείου για αμοιβές των μελετητών  και πως στις εκπτώσεις μπορούν 

να γίνουν άλλα πράγματα. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως προφανώς και δεν πρόκειται ο Δήμος να πληρώσει τόσα πολλά 

χρήματα. 

  Ο κ. Πούρος αναφέρει πως όλα αυτά δεσμεύονται και από πίνακες του ΤΕΕ που τους έχουν περάσει 

στους αντίστοιχους πίνακες όλων των Υπουργείων. 

  Ο κ. Πνευματικός αναφέρει πως πιστεύει πως έχει γίνει κάποιο λάθος, καθώς τα χρήματα είναι πάρα 

πολλά για ένα κτίριο που λίγο παραπάνω θα στοιχίσει η επισκευή του. 
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  Ο κ. Πούρος αναφέρει πως η μελέτη περιλαμβάνει και τον περιβάλλοντα χώρο, την αξιοποίηση όλου 

του λόφου. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως έχει την αίσθηση ότι η 

δημοτική αρχή έχει βάλει τεχνικά και τον περιβάλλοντα χώρο, για να φτάσει σε αυτήν την τεράστια 

αμοιβή, η οποία θεωρεί ότι είναι σκάνδαλο, πως τόσο δεν στοιχίσει η επισκευή του ΞΕΝΙΑ και πως ο 

ίδιος δεν το ψηφίζει αυτό. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το ποσό είναι τρομερά υψηλό, 

πως όσον αφορά στη μελέτη περιβάλλοντος χώρου, αυτή είναι μόνο 59.000€ και πως είναι ένα 

φυσιολογικό ποσό.  Αναφέρει πως το άλλο ποσό, 330.000€ περίπου είναι μόνο για το κτίριο, το οποίο 

κτίριο ήδη υπάρχει, θα γίνει αντισεισμικό, θα γίνει στατική μελέτη κλπ και αναρωτιέται πως είναι 

δυνατόν να προβλέπονται τόσα χρήματα μόνο για τη μελέτη του κτιρίου.  Ρωτά εάν θα γίνει νέα 

μελέτη για το θέατρο, σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει την κατασκευή του και 

το Κ.Α.Σ. την εγκρίνει. 

  Ο Πρόεδρος απαντώντας αναφέρει πως εκείνο που έκανε η δημοτική αρχή και για αυτό είναι το 

ποσό που η Τεχνική Υπηρεσία προέβλεψε με βάση το νόμο, είναι να δεχθεί την απόφαση του Κ.Α.Σ., 

η οποία λέει πως μπορεί ο Δήμος Κορινθίων να προχωρήσει για το ΞΕΝΙΑ, αλλά δεν μπορεί να 

προχωρήσει, έτσι όπως είχε υποβληθεί η πρόταση του Δήμου, για το θέατρο.  Αναφέρει πως για 

λόγους που έχουν να κάνουν με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, 

δεν μπορούσαν να εγκρίνουν το θέατρο, έτσι όπως είχε υποβληθεί, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλο το 

έργο και δημιουργούσε επιπτώσεις, κατά συνέπεια ενέκριναν την αλλαγή που πρέπει να γίνει στο 

ΞΕΝΙΑ, και μπορεί ο Δήμος Κορινθίων να επιστρέψει με μία νέα πρόταση αποδεκτή από το Κ.Α.Σ., η 

οποία θα αναφέρεται σε ένα άλλο θέατρο, μικρότερων διαστάσεων και διαφορετικών προδιαγραφών, 

για να μπορέσουν να το εγκρίνουν.  Ο Δήμος με τη συγκεκριμένη μελέτη προχωράει για το ΞΕΝΙΑ, 

υποβάλει την πρόταση χρηματοδότησης, κι έτσι μπορεί να προχωρήσει με το ΞΕΝΙΑ και μετά να 

προβάλει την μελέτη για ένα έργο θεάτρου, το οποίο θα είναι αποδεκτό από το Κ.Α.Σ. για να εγκριθεί. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως για την ιστορία θέλει να 

επισημάνει πως η προμελέτη που έγινε, που αφορούσε και τον περιβάλλοντα χώρο αλλά και το 

ΞΕΝΙΑ, όλα αυτά τα οποία υποβλήθηκαν, στοίχισε μόνο, με το Φ.Π.Α., 5.000€, ως προμελέτη.  

Αναφέρει πως η άποψή του είναι πως δεν έγινε σωστός χειρισμός όσον αφορά στο Κ.Α.Σ., διότι η 

μελέτη αυτή συντάχτηκε σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία και το ίδιο το Κ.Α.Σ., το 

Υπουργείο Πολιτισμού και πως δεν κατανοεί γιατί δεν εγκρίθηκε, καθώς και την αναφορά που έκανε ο 

Δήμαρχος στο Κ.Α.Σ. ότι δεν έχει εξουσιοδότηση όσον αφορά στο θέατρο, και θεωρεί πως αυτό το 

γεγονός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο ότι δεν εγκρίθηκε το θέατρο και οι συνεδριακοί χώροι, που 

προβλέπονταν στην αξιόλογη αυτή μελέτη.   Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως αν γίνει διαγωνιστική 

διαδικασία, θα υπάρχει ανταγωνισμός, και θα πάει ο Δήμος σε πολύ μικρό νούμερο, μπορεί να πάει 

και σε νούμερο της τάξης του 20%, του 30% της προεκτιμώμενης αμοιβής, αν αυτή έχει προκύψει με 

βάση τον υπολογισμό που λέει ο κ. Πούρος.  Αναφέρει πως εξακολουθεί να έχει τις επιφυλάξεις του 

όσον αφορά στο ποσό, πως θεωρεί πως έτσι δυσκολεύουν τα πράγματα για μελλοντικές εντάξεις του 
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Δήμου, καθώς με τις εκπτώσεις θα υπάρξει χαμηλή απορρόφηση από το πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης» από την πλευρά του Δήμου και πως πιστεύει πως αυτό δυσχεραίνει το στόχο του Δήμου, 

που είναι όσο μπορούν περισσότερα έργα, που για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει από 

πλευράς του Δήμου μία κοστολόγηση των έργων στα επίπεδα που πρέπει να είναι.  Αναφέρει πως 

δεν θα ψηφίσει το θέμα. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως επειδή σήμερα συζητείται η 

υποβολή αιτήματος, θα ψηφίσει το θέμα, με πολλές επιφυλάξεις, ως προς το μέρος του κτιρίου, ενώ 

ανεπιφύλακτα ψηφίζει την μελέτη περιβάλλοντος χώρου, και πως θα τοποθετηθεί θετικά ή αρνητικά 

όταν θα έρθει στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα της διακήρυξης διαγωνισμού της μελέτης.  Αναφέρει 

πως η άποψή του είναι ότι είναι τρομερά μεγάλο το ποσό, πως δεν λέει ότι είναι παράνομο, αλλά πως 

έχει προβληματισμούς όσον αφορά το ποσό της μελέτης για το κτίριο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο.   

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως σήμερα έχουν μια μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τις Τεχνικές 

Υπηρεσίας του Δήμου, και πιστεύει πως δεν έχουν κάνει λάθος, κι η οποία συντάχθηκε με βάση το 

νόμο.  Ρωτάει αν μπορούν να προτείνουν κάποιο άλλο νούμερο, κάποιο άλλο ποσό.  Αναφέρει πως ο 

νόμος λέει ότι με βάση τις προδιαγραφές που έχουν για το χώρο, την έκταση και λοιπά, προκύπτει το 

ποσό αυτό, το συγκεκριμένο.  Αναφέρει πως σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Δήμου, αυτό είναι το 

ποσό, πως και ο ίδιος συμφωνεί πως το ποσό είναι μεγάλο, αλλά ρωτά πώς θα μπορούσαν να το 

αλλάξουν, και πως θα έπρεπε να έχουν κάποιο έρεισμα, κάπου να στηρίζονται για να το αλλάξουν.  

Αναφέρει πως το ποσό είναι συγκεκριμένο, είναι τα ποσά που βγαίνουν με βάση τους πίνακες του 

Υπουργείου, πως θα γίνει ο διαγωνισμός, θα πάρει ο Δήμος τις εκπτώσεις, που θεωρεί πως θα είναι 

πολύ μεγάλες, και θα προχωρήσει.  Αναφέρει πως όσον αφορά στο ποσό, δεν έχουν εναλλακτική 

λύση, δεν μπορούν να παζαρέψουν το ποσό που θα βάλουν σε αυτά, είναι «κλειδωμένα» τα ποσά 

από τις διαδικασίες του Υπουργείου, πως θα κάνουν τις διαδικασίες όπως προβλέπεται και θα 

πάρουν τις εκπτώσεις μετά.  Απαντώντας στον κ. Πνευματικό, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως στο 

Κ.Α.Σ. ο χειρισμός που έκανε ήταν ο καλύτερος δυνατός, διότι ήταν γνωστό ότι θα απορριφθεί η 

πρόταση του Δήμου για το θέατρο, καθώς η απόφαση του Κ.Α.Σ. λήφθηκε με κριτήρια, που 

χρησιμοποιούνται από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, και τα κριτήρια ήταν τέτοια που ήταν απορριπτέο.  

Αναφέρει πως μπορεί η εισήγηση της κ. Κασίμη να ήταν θετική, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, διότι αυτό 

που έχει σημασία είναι η σύνθεση του Κ.Α.Σ., με τα κριτήρια που διαθέτει, τι θα αποφασίσει.  

Αναφέρει πως το Κ.Α.Σ. δεν αποφασίζει με κριτήριο αυτό που λέει ο Δήμαρχος Κορινθίων, 

αποφασίζει με το δικό του σκεπτικό και τα δικά του κριτήρια, και με τα δικά τους κριτήρια ήταν 

απορριπτέο.  Αναφέρει πως έκανε έναν ελιγμό, να επανέλθει ο Δήμος Κορινθίων με ένα διαφορετικό 

ΞΕΝΙΑ, με ένα διαφορετικό θέατρο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Κ.Α.Σ. και θα έχει 

άλλες προδιαγραφές αποδεκτές από εκείνους.  Καταλήγει πως από την πλευρά του ο χειρισμός ήταν 

ο καλύτερος δυνατός, για να μην απορρίψουν εντελώς το θέμα, και να έχει ο Δήμος Κορινθίων τη 

δυνατότητα να επανέλθει με κάτι που θα εγκριθεί.  
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     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την εισήγηση των Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, την παρ. 2 του Άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει, καθώς και 

όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Ταγαρά Βασ.) 

   

  Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 14577/24-7-2020 Πρόσκλησης ΑΤ09 για την 

Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία- 

Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την 

υλοποίηση του Προγράμματος» της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει την υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 22719/11-12-2020 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης. 

  Β.- Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 

Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στα πλαίσια της ως άνω Πρόσκλησης ΑΤ 

09.  

Η πρόταση θα έχει τίτλο «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης Κτιρίου «ΞΕΝΙΑ» Αρχαίας Κορίνθου 

και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου» και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 389.234,39 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) . 

Η προτεινόμενο πράξη περιλαμβάνει ένα  υποέργο. 

1ο υποέργο: «Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης Κτιρίου «ΞΕΝΙΑ» Αρχαίας Κορίνθου και 

διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου» και εκτιμώμενο προϋπολογισμό 389.234,38 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 4/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων. 

  Γ.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών με την 

υποβολή της ως άνω πρότασης εγγράφων και την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/30/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 4-2-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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