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Αριθµός Πρακτικού 19

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 21-05-2021

    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, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β') 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 Παρασκευή, 14 Μαΐου

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'  αριθ. 426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω  τηλεδιάσκεψης

σήµερα  την 21η Μαΐου  2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12711/17-05-2021 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 υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθ.

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 αριθ. 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 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)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4) Πνευµατικός

Αλέξανδρος,  5)Μουρούτσος  Γεώργιος  (αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος  κ.  Σταυρέλη  Νικόλαο),

6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης),

2)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου θέµατος  εκτός  ηµερησίας  διάταξης),

3)Ταγαράς Βασίλειος.

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 209  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Συζήτηση και

λήψη  απόφασης  για  την  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΤΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  ΣΤΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» αναφέρει ότι σύµφωνα 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  χρηµατοδότηση  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 20-05-2021 σχετική

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

Θέµα:  Προτεραιοποίηση  προτάσεων  ∆ήµου  Κορινθίων  στο  Πρόγραµµα  «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ 
Σχετ.: Το αριθ. 298/20.4.2021 έγγραφο της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ 

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. 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 και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή
χρηµατοδότησης  ή  επιδότησης  ή  επιχορήγησης  πράξεων  που  εντάσσονται  στα  πάσης
φύσεως  αναπτυξιακά  προγράµµατα  ή  προγράµµατα  επιχορήγησης. …..]   &  παρ.  1ζ

[….Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και
προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ….].

3. Το  αριθ.  298/20.4.2021  έγγραφο  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  ∆ιαχείρισης  του  Υπουργείου

Εσωτερικών, µε το οποίο ζητάτε η υποβολή Α.Ο.Ε.  µε την προτεραιοποίηση του συνόλου
των προτάσεων του ∆ήµου Κορινθίων, που έχουν υποβληθεί και θα υποβληθούν µέχρι και

την  31/05/2021 για την  ένταξη  και  χρηµατοδότησή  τους από το  Πρόγραµµα «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» 

4.  Την  αριθ.  6302/2021  (ΦΕΚ  1399/Β/8.4.2021)  Απόφαση  Υπουργών  Οικονοµικών,

Ανάπτυξης και Επενδύσεων , Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών & Επικρατείας,
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µε  θέµα  «Τροποποίηση  της  υπ’αρ.  22766/9.4.2020  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών

Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονοµικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, συνδέσµων ∆ήµων
και  Νοµικών  Προσώπων  ΟΤΑ:  Πρόγραµµα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση Αντώνης Τρίτσης » (Β’ 1386). 
Και ειδικότερα:
Το άρθρο 1 αυτής, µε το οποίο ο ∆ήµος Κορινθίων, ως έδρα νοµού µε πληθυσµό µικρότερο των

100.000 κατοίκων  κατατάσσεται στην κατηγορία 3,  µε πλαφόν προτάσεων τα 22.000.000 ευρώ και
Το άρθρο 6 αυτής, σύµφωνα µε το οποίο 
∆εν  συνυπολογίζονται  στον  συνολικό  προϋπολογισµό  (πλαφόν)  ανά  δικαιούχο  οι  προτάσεις

(αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται: α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 µε τίτλο «Ελλάδα 1821 - Ελλάδα
2021», β)  στην  πρόσκληση  ΑΤ11  µε  τίτλο  «∆ράσεις  για  υποδοµές  που  χρήζουν  αντισεισµικής
προστασίας  (προσεισµικός  έλεγχος)»,  γ)  στην  Οµάδα  Α  της  Πρόσκλησης  ΑΤ02  µε  τίτλο

«Ολοκληρωµένη  διαχείριση  αστικών  λυµάτων»,  δ)  στη  ∆ράση  (δ)  «Αποκατάσταση  χώρων
ανεξέλεγκτης  διάθεσης  απορριµµάτων  (Χ.Α.∆.Α.)»  της  Πρόσκλησης  ΑΤ04  «Χωριστή  Συλλογή
Βιοαποβλήτων,  Γωνιές  Ανακύκλωσης  και  Σταθµοί  Μεταφόρτωσης  Απορριµµάτων»  και  ε)  στην

Οµάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελµατικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που
εξυπηρετούν δύο (2) ή περισσότερους ∆ήµους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 µε τίτλο «Αξιοποίηση
του κτιριακού αποθέµατος των ∆ήµων».

Εισηγείται:
Την  Προτεραιοποίηση  των  προτάσεων  του  ∆ήµου  Κορινθίων  (συµπεριλαµβανοµένης  και  της
πρότασης της ∆ΕΥΑΚ), ως ακολούθως :

Σειρά

Προτεραιότητας

Αριθµός

Πρόσκλησης

Κατάσταση Υποβολής Παρατηρήσεις

1η ΑΤ01 Πρόταση της ∆ΕΥΑΚ, υπό

υποβολή

2η ΑΤ04 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

υπό υποβολή

3η ΑΤ05 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

4η ΑΤ06 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

υπό υποβολή

5η ΑΤ08 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί αίτηση και θα

υποβληθεί και δεύτερη αίτηση

6η ΑΤ12 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

7η ΑΤ14 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

Σύµφωνα µε την

αριθ.6302/2021 Υ.Α. ,

δεν συνυπολογίζεται

στο πλαφόν  

8η ΑΤ10 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

9η ΑΤ11 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

Σύµφωνα µε την

αριθ.6302/2021 Υ.Α. ,

δεν συνυπολογίζεται

στο πλαφόν

10η ΑΤ07 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

Σύµφωνα µε την

αριθ.6302/2021 Υ.Α. ,

δεν συνυπολογίζεται

στο πλαφόν
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Ο  συνολικός  προϋπολογισµός  των  προτάσεων  (αιτήσεων  ένταξης)  του  ∆ήµου  Κορινθίων

(συµπεριλαµβανοµένης και της πρότασης της ∆ΕΥΑΚ) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6  της
αριθ. 6302/2021 (ΦΕΚ 1399/Β/8.4.2021) Υ.Α., δεν ξεπερνά το πλαφόν των 22.000.000 ευρώ. 

         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος  εισηγείται την Προτεραιοποίηση των προτάσεων του ∆ήµου

Κορινθίων  (συµπεριλαµβανοµένης  και  της  πρότασης  της  ∆ΕΥΑΚ),  σύµφωνα  µε  την  ανωτέρω

εισήγηση του αρµοδίου Γραφείου.

     Ο  κ.Πνευµατικός,  παίρνοντας  το  λόγο,  αναφέρει,  µεταξύ  άλλων,  ότι  η  δηµοτική  αρχή  έχει

υποβάλλει τελευταία  στιγµή  πολλά  αιτήµατα. Αναφέρει  επίσης  ότι υπάρχει  µια  τροποποίηση  στον

Νόµο που µπορεί να βοηθήσει στις εντάξεις, διαφορετικά λόγω καθυστέρησης δεν θα είχε εντάξεις ο

∆ήµος. Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι, αν σε µια Πρόσκληση έχουν υποβληθεί πολλές προτάσεις από

∆ήµους, ο ∆ήµος µας δεν θα ενταχθεί διότι προηγούνται άλλοι ∆ήµοι στην υποβολή αυτών. Επίσης

αναφέρει  πως  η  εισήγηση  της  υπηρεσίας  είναι  µπερδεµένη,  καθώς  αναφέρει  τους  κωδικούς  των

προτάσεων π.χ.  ΑΤ6, ΑΤ8 κ.λ.π., και δεδοµένου ότι η εισήγηση ήλθε αργά στα µέλη της Επιτροπής

δεν µπορούν να καταλάβουν για ποια έργα πρόκειται και δηλώνει ότι ψηφίζει Λευκό.

        Ο Πρόεδρος αναφέρει, µεταξύ άλλων, πως η δηµοτική αρχή  βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε

το αρµόδιο Υπουργείο προκειµένου να εξασφαλίσει τις χρηµατοδοτήσεις. Σχετικά µε την εισήγηση

εξηγεί ότι η Κωδικοποίηση είναι αυτή που ορίζει η οδηγία του Υπουργείου και θα αποσταλεί σε αυτήν

την µορφή. 

       Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  από  20-05-2021 εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Γραφείου

Προγραµµατισµού  της  ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  και Πολεοδοµίας  του  ∆ήµου, 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

     (µε λευκή ψήφο του κ.Πνευµατικού Α.)

        Την  προτεραιοποίηση των προτάσεων του ∆ήµου Κορινθίων (συµπεριλαµβανοµένης και

της  πρότασης  της  ∆ΕΥΑΚ),  στο  Πρόγραµµα   Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ως ακολούθως :

Σειρά

Προτεραιότητας

Αριθµός

Πρόσκλησης

Κατάσταση Υποβολής Παρατηρήσεις

1η ΑΤ01 Πρόταση της ∆ΕΥΑΚ, υπό

υποβολή

2η ΑΤ04 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

υπό υποβολή

3η ΑΤ05 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί
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4η ΑΤ06 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

υπό υποβολή

5η ΑΤ08 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί αίτηση και θα

υποβληθεί και δεύτερη αίτηση

6η ΑΤ12 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

7η ΑΤ14 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

Σύµφωνα µε την

αριθ.6302/2021 Υ.Α. ,

δεν συνυπολογίζεται

στο πλαφόν  

8η ΑΤ10 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

9η ΑΤ11 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

Σύµφωνα µε την

αριθ.6302/2021 Υ.Α. ,

δεν συνυπολογίζεται

στο πλαφόν

10η ΑΤ07 Πρόταση του ∆ήµου Κορινθίων,

έχει υποβληθεί

Σύµφωνα µε την

αριθ.6302/2021 Υ.Α. ,

δεν συνυπολογίζεται

στο πλαφόν

   όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 19/209/2021.-  

Κόρινθος, 24-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 92ΔΡΩΛ7-ΙΨ4
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