
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 36 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  10-8-2021 

 

      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 της υπ' αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 

49762/06.08.2021 (ΦΕΚ 3660/07.08.2021 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, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 Κ.Υ.Α., την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (55η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ), την υπ’αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-

25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

συvεδρίασε δια περιφοράς, με την διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του 

Ν.3852/2010, σήμερα την 10η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 15:30 έως 18:00, σε 

έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 22762/10-8-2021 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. 

      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 τηλεφωνικής επικοινωνίας 

και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69175%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1591009.08.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69175%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1591009.08.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69175%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1591009.08.2021.pdf
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Κόλλια Κωνσταντίνα, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 400η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 

μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης με 

 τροποποίηση  πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » 

στο “Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020” για την 

αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ΑΠ 2018 -2019  σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος 

Β΄3441/29-7-2021 με αύξηση προϋπολογισμού της πράξης με  ποσό: 1.389.413,19 ευρώ» θέτει 

υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθ. πρωτ. 22765/10-8-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς 

Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή αιτήματος τροποποίησης  πράξης « ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » στο “Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το 
ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020” για την αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης ΑΠ 2018 -2019  
σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β΄3441/29-7-2021 με αύξηση προϋπολογισμού της πράξης με  
ποσό: 1.389.413,19 
 
Αξιότιμοι κύριοι , 

 
Έχοντας υπόψη : 

 Την απόφαση   αρ.839/02/10/2019 με τίτλο : Τροποποίηση των 57 πράξεων της 
πρόσκλησης με τίτλο « ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ 2018-
2019 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής Συνδρομής για το 
ΤΕΒΑ /FEAD 2018 -2019    

 

 Την απόφαση 501/06/04/2021 με τίτλο  Τροποποίηση των 57 πράξεων της 
πρόσκλησης με τίτλο « ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΥ 2018-
2019 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επισιτιστικής και βασικής υλικής Συνδρομής για το 
ΤΕΒΑ /FEAD 2018 -2019   και ειδικότερα όσα αναφέρονται σε αυτήν . 

 

 Το ΦΕΚ  Τεύχος Β΄3441/29-7-2021 με αύξηση προϋπολογισμού της πράξης με  ποσό 
:1.389.413,19  με θέμα : Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ26/οικ./54796/ 531/21-11-
2017 κοινής υπουργικής απόφασης: «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική 
περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» (Β’ 4233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία Δ13/οικ./20608/469/09-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1990). 
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 Την πρόσκληση της Διαχειριστικής αρχής ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ σύμφωνα με το  Τεύχος 
Β΄3441/29-7-2021 για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ως κατεπείγον μέσω ΟΠΣ . 

 Το  φυσικό αντικείμενο του τρέχοντος  προγράμματος   μετά την υποβολή του αιτήματος 
τροποποίησης  της πράξης με αύξηση προϋπολογισμού   θα ολοκληρωθεί  στις 31-12-
2022 . 
 

Εισηγούμαστε : 
   

 Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης σύμφωνα με το Το ΦΕΚ  Τεύχος 
Β΄3441/29-7-2021 με αύξηση προϋπολογισμού της πράξης με  ποσό :1.389.413,19  με 
θέμα : Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ26/οικ./54796/ 531/21-11-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης: «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 
2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής 
Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)» (Β’ 4233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία Δ13/οικ./20608/469/09-05-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1990). 

 
Μετά από τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως η οικονομική επιτροπή αποφασίσει : 

 Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης σύμφωνα με το σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020  και την  υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης 
στο ΟΠΣ  για την τροποποίηση της πράξης « ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ , ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » στο “Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 
Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020” για την αύξηση του προϋπολογισμού της 
πράξης ΑΠ 2018 -2019  σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β΄3441/29-7-2021 με αύξηση 
προϋπολογισμού της πράξης με  ποσό : 1.389.413,19 

 Το συνολικό ποσό μετά την υποβολή αιτήματος για την αύξηση του προϋπολογισμού 
ανέρχεται στο ποσό  4.501.519,45 

 Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Κορινθίων για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
 
Συν/να: ΦΕΚ Τεύχος Β΄3441/29-7-2021 με αύξηση προϋπολογισμού της πράξης με  ποσό: 
1.389.413,19 
       
  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την υποβολή αιτήματος 

τροποποίησης της πράξης σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020  και 

την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ για την τροποποίηση της πράξης 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » στο “Ε.Π. Επισιτιστικής και 

Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020” για την αύξηση του προϋπολογισμού 

της πράξης ΑΠ 2018-2019 σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β΄3441/29-7-2021 με αύξηση 

προϋπολογισμού της πράξης με  ποσό 1.389.413,19€, το συνολικό ποσό μετά την υποβολή 

αιτήματος για την αύξηση του προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.501.519,45€, την 

εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την  

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

  Ο κ. Σταυρέλης δήλωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα εξής: «Ψηφίζω ναι στο θέμα, εγκρίνω 

την υποβολή της νέας συμπληρωματικής πρότασης, όπως ακριβώς έχει εγκριθεί από το 

Υπουργείο και το ΤΕΒΑ. 
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Η θετική μου ψήφος όμως στη συνέχεια της διακήρυξης θα εξαρτηθεί από την μελέτη και 

συγκεκριμένα: 

α)Δεν θα υπάρχουν φωτογραφικοί όροι αποκλεισμού υποψηφίων και κυρίως  τοπικών 

επιχειρήσεων 

β)Οι τιμές στη μελέτη θα είναι οι φυσιολογικές και όχι αυτές του παρελθόντος  για να μπορέσουμε 

να πάρουμε περισσότερα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης 

γ)Στη μελέτη και τους όρους διακήρυξης να υπάρχουν τμηματικοί προϋπολογισμοί (τουλάχιστον 5) 

για να μπορούν να συμμετάσχουν  και προμηθευτές με  συγκεκριμένα  μόνο είδη (κρεοπωλεία, 

λάδια, γαλακτοκομικά, μαναβικά, είδη εμπορίου κλπ).» 

 

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος, 

Ταγαράς, Σταυρέλης και Πλατής δήλωσαν μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και επικοινωνίας μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση 

της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της πράξης σύμφωνα με το σύστημα Διαχείρισης και 

Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020 και την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Πράξης στο ΟΠΣ για την 

τροποποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 

ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ » στο 

“Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020” για την αύξηση 

του προϋπολογισμού της πράξης ΑΠ 2018 -2019  σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Β΄3441/29-7-2021 

με αύξηση προϋπολογισμού της πράξης με ποσό 1.389.413,19€, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 22765/10-8-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων στο ιστορικό της παρούσης. 

  Β.- Το συνολικό ποσό μετά την υποβολή αιτήματος για την αύξηση του προϋπολογισμού 

ανέρχεται στο ποσό των 4.501.519,45€, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 22765/10-8-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου 

Κορινθίων στο ιστορικό της παρούσης. 

  Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για τις περαιτέρω νόμιμες 

ενέργειες, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 22765/10-8-2021 

εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων στο ιστορικό της 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/400/2021.-

Ακριβές απόσπασμα  

Κόρινθος, 10-8-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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