
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

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 86η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή 

πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Συντήρηση 

δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και 

κωδικό ΑΤ10 στον Άξονα Προτεραιότητας  «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» 

του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Διερεύνησης Τιμών» 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 σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθ. πρωτ. 18213/29-9-2020 

Πρόσκληση με κωδικό ΑΤ10 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: 
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 
και κωδικό ΑΤ10 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» 
του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών Διερεύνησης Τιμών 
Σχετ.: Η αριθμ. 18213/29.9.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως 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 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. …..]  

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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3. Την αριθμ. 18213/29.9.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία : 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν στην χρηματοδότηση 
των Δήμων για τις κάτωθι δράσεις:  
Ομάδα Α  
- Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, καθώς και κάθε άλλης 
συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει τη βελτίωση των εν λόγω υποδομών, και την 
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και 
μαζικού αθλητισμού. 
- Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης 
συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την βελτίωση των υποδομών της Προσχολικής, 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Ομάδα Β  
- Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο χώρο των παραλιών κολύμβησης καθώς και κάθε 
άλλης συναφούς δράσης αυτών, που στόχο έχει την προσβασιμότητα στις παραθαλάσσιες 
περιοχές της χώρας και τη διασφάλιση της αυτονομίας, άνεσης και ασφάλειας των ΑμΕΑ και 
γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων. 
 
Κάθε δυνητικός Δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο 
Πρόγραμμα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει(εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις):  
- Έως τρία (3) κύρια υποέργα στην Ομάδα Α  ως εξής:  
(α) Ένα υποέργο που αφορά σε «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών 
χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 50.000 € (προ ΦΠΑ).  
(β) Δύο υποέργα που αφορούν σε «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων & αύλειων 
χώρων». Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης προκύπτει βάσει των ακόλουθων μοναδιαίων 
άνω ορίων (προ ΦΠΑ): 100 € / τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας κτιρίου &  10 € / τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας αύλειου/ περιβάλλοντος χώρου.  
- Ένα (1) υποέργο στην Ομάδα Β που αφορά σε «Παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στο 
χώρο των παραλιών κολύμβησης». Εφόσον οι παρεμβάσεις αφορούν δύο (2) διαφορετικές 
περιοχές παρέμβασης/παραλίες το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ορίζεται σε 60.000 € (προ 
ΦΠΑ), αντίστοιχα εάν οι παρεμβάσεις αφορούν σε μία (1) περιοχή, το ανώτατο ποσό είναι 
30.000 € (προ ΦΠΑ). 

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. 

Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του 
ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή περιλαμβάνει την υλοποίηση μη επιλέξιμου 
τμήματος της προτεινόμενης πράξης, τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο δικαιούχος, 
υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση 
των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ.).  

Για τις προμήθειες απαιτείται τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προμήθειας. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομισθεί Πρακτικό επιτροπής διερεύνησης τιμών 
συνοδευόμενο από Πίνακα προσδιορισμού μέσων τιμών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές 
και τιμοκατάλογους υλικών, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από δύο ή τρεις 
ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές), εφόσον απαιτείται.  

Επίσης απαιτείται τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της προτεινόμενης πράξης, ανά 
υποέργο (στο σύνολό του και ανά τιμή μονάδας), βάσει κανονιστικών πράξεων (π.χ. 
εγκεκριμένα ενιαία τιμολόγια), ή άλλων νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε περίπτωση που αυτό 
δεν είναι εφικτό, για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού δύναται για παράδειγμα να 
χρησιμοποιηθούν στοιχεία πραγματικού κόστους από παρεμφερείς πράξεις που έχουν 
υλοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς κατά το χρόνο 
αξιολόγησης της πράξης, ή αποτελέσματα έρευνας αγοράς με μη δεσμευτικές προσφορές.  
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Τέλος, ως  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 31η 
Μαρτίου 2021. 

 
Εισηγείται: 

 
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 18213/29.09.2020 Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ10 και τίτλο  
«Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» 
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 10, με 
τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Αύλειων Χώρων & Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων ».  
Η προτεινόμενη πράξη  θα περιλαμβάνει δύο κύρια υποέργα: 

 1ο Κύριο Υποέργο στην Ομάδα Α της πρόσκλησης με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Σχολικών Αύλειων Χώρων» που θα αφορά στη διαμόρφωση των αύλειων χώρων και ειδικότερα 
τη διαμόρφωση του δαπέδου για αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία : Δημοτικό Κλένιας, 
Δημοτικό σολομού, Δημοτικό Σοφικού, Δημοτικό Αγίου Βασιλείου & Γυμνάσιο Αθικίων,  

 2ο Κύριο Υποέργο στην Ομάδα Β της πρόσκλησης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας 
για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» , που θα 
αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για ΑΜΕΑ   [ ειδικότερα Αποδυτήρια για ΑΜΕΑ, 
Χώροι σκίασης για ΑΜΕΑ , Διάδρομος παραλίας      για ΑΜΕΑ , Διάταξη με ράγες,  Πακέτο 
τηλεμετρίας  & Φωτοσυναγερμό ] σε δύο παραλίες του Δήμου Κορινθίων με ελεύθερη πρόσβαση 
για το κοινό :  στην παραλία «ΚΑΝΤΑΡΕ Κορίνθου » και στην παραλία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Κορίνθου». 

Γ. Τον ορισμό και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση της 
Τιμής Μονάδος του άρθρου του Τιμολογίου «Κατασκευή αντιολισθηρού ελαστικού τάπητα για 
αθλητικές δραστηριότητες» του υποέργου 1 «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Αύλειων Χώρων».  
Δ. Τον ορισμό και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τα είδη προς 
προμήθεια του υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων 
Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών » 
Ε. Την δέσμευση του Δήμου Κορινθίων ότι σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της 
αίτησης θα είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» τη διαφορά θα την  καλύψει ο Δήμος Κορινθίων από ίδιους πόρους. 
Ζ. 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 

«Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Αύλειων Χώρων & Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών 

Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων», που θα περιλαμβάνει δύο κύρια 

υποέργα, την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών για την τεκμηρίωση της Τιμής 

Μονάδας του άρθρου του Τιμολογίου «Κατασκευή αντιολισθηρού ελαστικού τάπητα για αθλητικές 

δραστηριότητες» του υποέργου 1 «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Αύλειων Χώρων» 

αποτελούμενης από τους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. Νικόλαο Κουίνη, Αναστασία 

Θεοδοσίου και Βασιλική Φίλη, την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διερεύνησης τιμών για τα είδη 

προς προμήθεια του υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία 

Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» αποτελούμενης από τους 

υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. Έλλη Καμτσιώρα, Παναγιώτα Σανδραβέλη και Βασιλική 

Φίλη, τη δέσμευση του Δήμου Κορινθίων ότι σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της 

αίτησης θα είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 
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ΤΡΙΤΣΗΣ» τη διαφορά θα την  καλύψει ο Δήμος Κορινθίων από ίδιους πόρους 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 σε ορθή επανάληψη υπ΄ αριθ. πρωτ. 18213/29.09.2020 

Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ10 και τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, 

σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, 

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

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως 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 

10, με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Αύλειων Χώρων & Δημιουργία Ολοκληρωμένων 

Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κορινθίων».  

Η προτεινόμενη πράξη  θα περιλαμβάνει δύο (2) κύρια υποέργα: 

 1ο Κύριο Υποέργο στην Ομάδα Α της πρόσκλησης με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Σχολικών Αύλειων Χώρων» που θα αφορά στη διαμόρφωση των αύλειων χώρων και ειδικότερα 

τη διαμόρφωση του δαπέδου για αθλητικές δραστηριότητες στα σχολεία: Δημοτικό Κλένιας, 

Δημοτικό Σολομού, Δημοτικό Σοφικού, Δημοτικό Αγίου Βασιλείου & Γυμνάσιο Αθικίων,  

 2ο Κύριο Υποέργο στην Ομάδα Β της πρόσκλησης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας 

για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών» , που θα 

αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για ΑΜΕΑ [ειδικότερα Αποδυτήρια για ΑΜΕΑ, 

Χώροι σκίασης για ΑΜΕΑ, Διάδρομος παραλίας για ΑΜΕΑ, Διάταξη με ράγες, Πακέτο 

τηλεμετρίας & Φωτοσυναγερμό] σε δύο παραλίες του Δήμου Κορινθίων με ελεύθερη πρόσβαση 

για το κοινό: στην παραλία «ΚΑΝΤΑΡΕ Κορίνθου » και στην παραλία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ Κορίνθου». 

  Γ.- Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση της Τιμής Μονάδας του 

άρθρου του Τιμολογίου «Κατασκευή αντιολισθηρού ελαστικού τάπητα για αθλητικές 

δραστηριότητες» του υποέργου 1 «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Αύλειων Χώρων» 

αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. 1)Νικόλαο Κουίνη, 2)Αναστασία 

Θεοδοσίου και 3)Βασιλική Φίλη. 
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  Δ.- Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τα είδη προς προμήθεια του υποέργου 

2 «Προμήθεια εξοπλισμού παραλίας για Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 

Θαλάσσιων Προορισμών» αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. 

1)Έλλη Καμτσιώρα, 2)Παναγιώτα Σανδραβέλη και 3)Βασιλική Φίλη. 

  Ε.- Ορίζει τη δέσμευση του Δήμου Κορινθίων ότι σε περίπτωση που ο συνολικός 

προϋπολογισμός της αίτησης θα είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» τη διαφορά θα την  καλύψει ο Δήμος Κορινθίων από ίδιους 

πόρους. 

  ΣΤ.- 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 9/86/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-3-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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