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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  14-06-2021

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

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

Πολιτισμού,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αλληλεγγύης, 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, της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.

35169 (ΦΕΚ Β΄ 2366) ΚΥΑ με θέμα  «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, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και

ώρα  6:00.»,  την  υπ'αριθμ.   ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,

συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 14η  Ιουνίου 2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00,

σε  τακτική  συvεδρίαση και ύστερα  από τηv υπ'  αριθμ.πρωτ.15658/10-06-2021 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' 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 οκτώ (8) 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  Δημήτριος,  4)  Πούρος

Γεώργιος,  5)Πνευματικός  Αλέξανδρος,  6)Ταγαράς  Βασίλειος,  7)  Σταυρέλης  Νικόλαος.  8)Πλατής

Σπυρίδων,

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου Θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης).

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 250  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή

όρων απόφασης ένταξης του Δήμου Κορινθίων στο Ευρωπαϊκό έργο  LIVING STREETS και

Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Δήμου  Κορινθίων  οικονομικού  έτους  2021» αναφέρει  ότι

σύμφωνα με το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,

η  Οικονομική  Επιτροπή  συντάσσει  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου.  Σύμφωνα  με  το  αρ.

28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί  κατ'  ουσία

τροποποίηση  της  απόφασης  με  την  οποία  ψηφίστηκε  αυτός  και  συνεπώς,  για  την  έκδοση  της

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας,

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013

(ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την

γνώμη  τους  μόνο  κατά  το  στάδιο  κατάρτισης  του  προϋπολογισμού  και  δεν  απαιτείται  εκ  νέου

γνωμοδότησή  τους  για  όποιες  αναμορφώσεις  του  ακολουθήσουν».  Συνεπώς,  εκτός  των  ρητά

εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή

διαβούλευσης,  με  το  Ν.4172/2013,  όπως  ισχύει,  οι  υπόλοιπες  ενέργειες  αναμόρφωσης  του

προϋπολογισμού,  ακολουθούν  την  τήρηση  του  ίδιου  τύπου  και  διαδικασίας  με  τη  ψήφιση  του

προϋπολογισμού,  άρα,  σε  σχέση  με  την  ακολουθούμενη  διαδικασία,  πρέπει  να  λαμβάνεται  και

απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία  θα  γίνεται  εισήγηση  του  σχεδίου  της

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  

   

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει  υπ'  όψιν της Επιτροπής δύο σχετικά έγγραφα 1.  το  αριθ.

947/11.12.2020 Επιστολή του  Δικτύου  Πόλεων –  ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ με  θέμα  «Απόφαση Ένταξης

Δήμου Κορινθίων στο Ευρωπαϊκό Έργο «Living Streets» και 2. το σχέδιο Σύμβασης Επιχορήγησης

του έργου «LIVING STREETS»,  καθώς  και  την  από 14-06-2021 εισήγηση της  αρμόδιας  Δ/νσης

Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

<< ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Το αυτοτελές γραφείο Προγραμματισμού με το από 11/6/2021 έγγραφό του  και έχοντας υπόψη:

1. Την  αριθ.  25226/27-8-2020  απόφαση  Δημάρχου  (ΑΔΑ:  ΨΨ19ΩΛ7-31Κ),  «Ορισμός
Αντιδημάρχου Μελετών και Ανάπτυξης»

2. Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40
του  ν.  4735/20  (Α΄197)  «Τροποποίηση  του  Κώδικα  Ελληνικής  Ιθαγένειας,  νέο  πλαίσιο
επιλογής  διοικήσεων  στον  δημόσιο  τομέα,  ρύθμιση  οργανωτικών  θεμάτων  της  Γενικής
Γραμματείας  Ιθαγένειας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημόσιου
Τομέα του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την  αναπτυξιακή προοπτική  και  την
εύρυθμη  λειτουργία  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και  άλλες  διατάξεις»,
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σύμφωνα  με  το  οποίο  […Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει  για  την  αποδοχή πάσης
φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών
Αυτοτελών  Πόρων,  επιδοτήσεων,  δωρεών  προς  τον  δήμο  και  αποφάσεων  ένταξης
πράξεών  του  σε  αναπτυξιακά  προγράμματα,  καθώς  και  για  την  παροχή  δεσμευτικής
εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου
έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177).

3. Τα ανωτέρω (2) σχετικά , σύμφωνα με τα οποία:
Το έργο  «European Climate Initiative (EUKI) -  Living Streets and Citizen Engagement in local
energy  and  climate  projects»  (διάρκειας  από 01.11.2019  έως  31.12.2021),  που  συντονίζει  το
«Energy Cities», υλοποιείται από τους φορείς «Terra Hub», «OesteSustentável» και «ΒΙΩΣΙΜΗ
ΠΟΛΗ»  και  χρηματοδοτείται  από  το  Γερμανικό  Ομοσπονδιακό  Υπουργείο  Περιβάλλοντος,
Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας «BMU» στο πλαίσιο του προγράμματος  EUKI
(Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Κλίμα - www.euki.de1).
Ο Δήμος Κορινθίων υποβάλλοντας πρόταση αναδείχθηκε ένας εκ των δύο Δήμων – Μελών του
Δικτύου  ΒΙΩΣΙΜΗ  ΠΟΛΗ,  που  συγκέντρωσε  τη  μεγαλύτερη  βαθμολογία  και  επιλέχθηκε  να
χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 20.000,00 ευρώ για να υλοποιήσει το προτεινόμενο έργου του, σε
συνεργασία με τη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ.
Η  Πρόταση  του  Δήμου  Κορινθίων  περιγράφεται  στην  συνημμένη  αίτηση  συμμετοχής  στο
Πρόγραμμα και στην αριθ. 23/205/2020 σχετική Α.Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων.
Τα σημεία που θα μετατραπούν σε Living Streets είναι :

 Κέντρο Κορίνθου  (Κολοκοτρώνη & Κύπρου,  στο τμήμα από Κολοκοτρώνη έως Εθν.
Αντίστασης & Κύπρου έως Κολιάτσου).

 Φλοίσβος.
 Ακτή Καλάμια (στο τμήμα της οδού Σίνα, από τη γωνία της οδού Αγίου Όρους έως τη

Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Η επιχορήγηση για την υλοποίηση της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των είκοσι χιλιάδων
ευρώ (20.000€) και θα καλύψει τις ακόλουθες προμήθειες – υπηρεσίες : 
Μετρητής  PurpleAir,  σιδηροκατασκευές,  Ντεσιμπελόμετρο,  Μοκέτα  πλαστική,  Σκακιέρες,
Επικοινωνιακή καμπάνια, Τραπέζια, ρολόγια κ.λπ., Μικροφωνική εγκατάσταση, Φωτισμός, Φορητό
Ψηφιακό  Πλανητάριο,  Μετάλλια  “κορινθιακά  νομίσματα”,  Έξοδα  μετακίνησης  προσκεκλημένων
ομιλητών.
Το ποσό της χρηματοδότησης θα μεταφερθεί στο Δήμο Κορινθίων σε δύο (2) δόσεις: 
Το 20% του ποσού θα δοθεί πριν από την υλοποίηση του Living Streets, ενώ το υπόλοιπο 80% θα
δοθεί μετά την παραλαβή των σχετικών αναφορών του έργου.
Για να δοθεί  στο υπόλοιπο 80% στο Δήμο Κορινθίων θα πρέπει  ο Δήμος να υποβάλλει  λίστα
δαπανών  για  τον  έλεγχο  της  κατάστασης  των  εξόδων  (σχετικά  παραστατικά  και  εξοφλημένα
τιμολόγια).
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εγγραφεί στο Προϋπολογισμό πίστωση 20.000,00 ευρώ για την
υλοποίηση των δράσεων, τα οποία θα επιχορηγηθούν στο Δήμο μετά την ολοκλήρωση του έργου
και την εξόφληση των συμβάσεων.

Εισηγείται:
Α. Την  αποδοχή  των  όρων  ένταξης  του  Δήμου  Κορινθίων  στο  Ευρωπαϊκό  έργο  «LIVING
STREETS»
Β. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως :
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021
Ως προς το μέρος των εξόδων:

 Εγγραφή  νέας  πίστωσης  στον  Κ.Α.  εξόδου  15.6473.0004  του  προϋπολογισμού  τρέχοντος
έτους με τίτλο «Δράσεις Ευρωπαϊκού Έργου  Living Streets» και ποσό 20.000,00 ευρώ από
ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (θα επιχορηγηθούν στο Δήμο μετά την ολοκλήρωση του έργου και την
εξόφληση των δημοσίων συμβάσεων) >>.

http://www.euki.de1/
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Ο κ. Πνευματικός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «μεγάλη καθυστέρηση από Νοέμβριο 2020 η 
έγκριση, γιατί τόσο αργά, υπάρχει κίνδυνος να μην υλοποιηθεί καθώς θα πρέπει να ξεκινήσει τον 
Ιούλιο. Θα υλοποιηθεί;»
Ο Πρόεδρος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «ο κ. Γκερζελής επιβεβαιώνει πως θα γίνουν οι δράσεις 
και όλα θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα»

Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρει πως, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα

πρέπει: α) να αποδεχτεί τους όρους ένταξης του Δήμου Κορινθίων στο Ευρωπαϊκό έργο «LIVING

STREETS» και β) να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του

δημοτικού  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2021,  σύμφωνα  με  την  ως  άνω  εισήγηση  της

αρμόδιας υπηρεσίας.

    

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

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του

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

νομοθετικές διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α)Α)  Αποδέχεται Αποδέχεται τους όρους τους όρους ένταξης του Δήμου Κορινθίων στο Ευρωπαϊκό έργο «LIVING STREETS» ένταξης του Δήμου Κορινθίων στο Ευρωπαϊκό έργο «LIVING STREETS» 

Β) Εξουσιοδοτεί το  Δήμαρχο  Κορινθίων  κ  Νανόπουλο  Βασίλειο  να  υπογράψει  τη  Σύμβαση
Επιχορήγησης καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο. 

Γ)  Υποβάλλει  Γ)  Υποβάλλει  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων  προς  ψήφιση  το  σχέδιο  αναμόρφωσης  τουστο  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων  προς  ψήφιση  το  σχέδιο  αναμόρφωσης  του

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεταιδημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται

στην  από  14-06-2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Κορινθίων  στοστην  από  14-06-2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Κορινθίων  στο

ιστορικό της  παρούσης.ιστορικό της  παρούσης.                              

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/250/2021.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 16-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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