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Αριθμός Πρακτικού 9 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 12-3-2021 

 

    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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: 

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021  και ώρα 6:00 » (Β’ 843), την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' 

αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 6486/8-3-2021 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 

Δήμου Κορινθίων. 

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

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

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 αριθ. 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, πέντε (5) 

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)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Σταυρέλης 

Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 85η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή 

πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού 

αποθέματος των Δήμων» και κωδικό ΑΤ07 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, 

Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας» 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 από 9-3-2021 τεχνική έκθεση αναγκαιότητας και 

σκοπιμότητας ανέγερσης Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικών 

Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, την υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 22720/11-12-2021 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ07 του Προγράμματος 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», την υπ΄ αριθ. πρωτ. 16401/28-8-2020 Πρόσκληση με κωδικό ΑΤ07 του 

Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», καθώς και την από 9-3-2021 σχετική εισήγηση του 

Τμήματος Τεχνικών  Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   

 

Θέμα: Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο: 
«Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» και κωδικό ΑΤ07 στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση αναγκαιότητας & σκοπιμότητας 
υλοποίησης του  έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου». 
Σχετ.: Η αριθμ. 16401/28.08.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως έχει τροποποιηθεί 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. 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 
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και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε 
άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή 
επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή 
προγράμματα επιχορήγησης. …..]  
3. Την αριθμ. 16401/28.08.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σύμφωνα με την οποία,  
 χρηματοδοτούνται οι Δήμοι της Χώρας  για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους και 
ειδικότερα οι Πρωτεύουσες των νομών μπορούν να υποβάλουν προτάσεις στην Ομάδα Γ της 
Πρόσκλησης για  την ωρίμανση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ειδικών Σχολείων, καθώς επίσης και Δημοτικών 
Εστιών μαθητών/σπουδαστών/κ.α. 
 Σύμφωνα με το Άρθρο 4 της ΚΥΑ 22766 (ΦΕΚ 1386/Β/14.04.2020), η χρηματοδότηση έργων, 
προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του ν.4509/2017 όπως 
ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που 
χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές 
συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και 
αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το 
σκοπό αυτό. 
 Ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021 
 Μεταξύ των απαιτήσεων – εγγράφων υποστήριξης της Πρόσκλησης για τις προτάσεις της 
Ομάδας Γ είναι η απόδειξη της αναγκαιότητας κτιριακών σχολικών υποδομών του Δικαιούχου (είτε 
λόγω έλλειψης είτε λόγω χρήσης μισθωμένων κτιρίων & η έγκριση σκοπιμότητας του έργου από 
το αρμόδιο όργανο. 
4. Την από 09/03/2021 Έκθεση Αναγκαιότητας – Σκοπιμότητας του έργου «Ανέγερση Μουσικού 
Σχολείου Κορίνθου», που συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Έργων και 
Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων 
5. Τη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης του Δήμου Κορινθίων & 
6. Το από 31/07/2020 Πρακτικό Αναγκαιότητας & Καταλληλότητας Χώρου για την Ανέγερση 
Μουσικού Σχολείου Κορίνθου , της Επιτροπής Καταλληλότητας, που συγκροτήθηκε με την αριθ. 
17850/26.6.2020 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων. 

 
Εισηγείται: 

 
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 16401/28.8.2020 Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ07 και τίτλο  
«Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, 
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  
 
Β. Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 07, με 
τίτλο «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου ».  
Η προτεινόμενη πράξη  θα περιλαμβάνει ένα κύριο υποέργο (στην Ομάδα Γ της Πρόσκλησης) με 
τίτλο «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου». 
 
Γ. Την έγκριση Αναγκαιότητας υλοποίησης του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου 
Κορίνθου» λόγω μη ύπαρξης άλλων κατάλληλων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων για τη 
στέγαση του Μουσικού σχολείου και λόγω της ανεπάρκειας πλέον του μισθωμένου κτιρίου που 
σήμερα στεγάζει το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου.  
 
Δ. Την έγκριση της Σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου 
Κορίνθου», όπως τεκμηριώνεται και από την σχετική έκθεση Αναγκαιότητας – Σκοπιμότητας του 
έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», που συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων 
 
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της 
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
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  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 

«Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», την έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης του ανωτέρω 

έργου, την έγκριση της σκοπιμότητας υλοποίησης του ανωτέρω έργου 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. 

     

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών  Έργων και Μελετών της 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 ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

  Α.- Αποδέχεται τους όρους της υπ΄ αριθ. πρωτ. 16401/28.8.2020 Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ07 

και τίτλο  «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του Άξονα Προτεραιότητας 

«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

  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 

07 με τίτλο «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου».  

Η προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει ένα (1) κύριο υποέργο (στην Ομάδα Γ της Πρόσκλησης) 

με τίτλο «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου». 

 

  Γ.- Εγκρίνει την Αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» 

λόγω μη ύπαρξης άλλων κατάλληλων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων για τη στέγαση του 

Μουσικού σχολείου και λόγω της ανεπάρκειας πλέον του μισθωμένου κτιρίου που σήμερα στεγάζει 

το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου. 

 

  Δ.- Εγκρίνει την Σκοπιμότητα υλοποίησης του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», 

όπως τεκμηριώνεται και από την σχετική έκθεση Αναγκαιότητας – Σκοπιμότητας του έργου 

«Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», που συντάχθηκε ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το 

Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων. 
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  Ε.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο 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 9/85/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-3-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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