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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/2021 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.  
 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος 
Δήμαρχος Κορινθίων και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, έλαβε χώρα δια περιφοράς, η 4η 
κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 29570/11-10-2021 έγγραφη πρόσκλησή του, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ηλεκτρονικά μαζί με 
την εισήγηση, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική 
ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των μελών, την 12η Οκτωβρίου  2021 ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 10:00, τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» 
(Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 
426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και 
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 4674/08.10.2021 τεύχος Β'), 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
αφού σε σύνολο δέκα (10) Μελών συμμετείχαν και τα δέκα (10) Μέλη, δηλαδή: 

 
                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

▪ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΟΥΔΕΙΣ 

▪ ΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

▪ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

▪ ΠΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

▪ ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

▪ ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

▪ ΡΑΝΤΙΤΣΑ – ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  

▪ ΠΙΕΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ  

▪ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

• ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Έφη Δελή για την τήρηση των πρακτικών.  
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη 
της συνεδρίασης, καθώς και την έγκριση ομόφωνα του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ΄ 
επέκταση του θέματος, που περιλαμβάνεται στην με αριθμ. πρωτ. 29570/11-10-2021 πρόσκληση, 
 
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021»,  
η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ».  
 
Για το ανωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 
έτους 2021» έχει αποσταλεί στα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής η αριθ. πρωτ. 29080/7-10-2021 
εισήγηση (σε ορθή επανάληψη την 12/10/2021) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η 
οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
<< Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 24748/30.8.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ), «Ορισμός Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών». 

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)  

3. Την ΠΝΠ 22-8-2020 (ΦΕΚ΄ 161) «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την 
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών 
μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά 
τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.» και ειδικότερα το Άρθρο έκτο [Αναμορφώσεις 
προϋπολογισμού ΟΤΑ α' και β' βαθμού], σύμφωνα με το οποίο: Αποδοχές πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, 
επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, καθώς 
και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της 
οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης 
χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των 
ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην 
αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την 
ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. 

4.  Το ν.4270/14 (Α ΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το της παρ. 8 του Άρθρου 
67 [Πολυετείς υποχρεώσεις], σύμφωνα με την οποία :   α. Εφόσον οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις 
αφορούν σε προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μισθώσεις και εκτέλεση δημοσίων έργων του Τακτικού 
Προϋπολογισμού και προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το επόμενο 
οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης για το τρέχον έτος. β. Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την έκδοση της πολυετούς έγκρισης 
και πριν από τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, εκδίδεται βεβαίωση του 
προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου φορέα, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του 
διατάκτη, η οποία περιλαμβάνει κατ' αναλογία τα στοιχεία των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3 
του π.δ. 80/2016 (Α' 145). Η βεβαίωση αυτή αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», λαμβάνει 
μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται στο σώμα αυτής και μνημονεύεται 
στο προοίμιο κάθε διοικητικής πράξης, που σχετίζεται με την πραγματοποίηση της δαπάνης. Η 
παράλειψη μνείας της βεβαίωσης στο ανωτέρω προοίμιο επιφέρει ακυρότητα των σχετικών 
διοικητικών πράξεων. γ. Σε περίπτωση έγγραφης άρνησης παροχής της ανωτέρω βεβαίωσης, για 



λόγους που ανάγονται στη νομιμότητα, ακολουθείται, κατ' αναλογία, η διαδικασία της περ. γ' της παρ. 
1 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α' 145). δ. Με την έναρξη του οικονομικού έτους εντός του οποίου 
επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του φορέα για την πραγματοποίηση της δαπάνης που αφορά η 
πολυετής έγκριση, εκδίδεται άμεσα και κατά προτεραιότητα η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης». 
5.  Το ν. 4662/2020 (Α΄ 27) : «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης 
Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.», 
Άρθρο 196 [ Σύσταση «Ταμείου Αλληλεγγύης» για τους Δήμους όπου λειτουργούν μονάδες φιλοξενίας 
μεταναστών και προσφύγων ], σύμφωνα με το οποίο: 1. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του 
παρόντος συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στον Δεσμευμένο Τομέα, 
λογαριασμός, με την ονομασία ''Ταμείο Αλληλεγγύης", τον οποίο διαχειρίζεται η αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Ο Λογαριασμός ''Ταμείο Αλληλεγγύης'' είναι έντοκος και οι 
τόκοι του πιστώνονται κάθε ημερολογιακό εξάμηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυμαινόμενο για κάθε 
εξάμηνο και αντιστοιχεί με το ποσοστό της απόδοσης του ''Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων'; το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως 
αυτό διαμορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Από τους τόκους που 
πιστώνονται κάθε εξάμηνο αφαιρούνται τα έξοδα ηλεκτρονικής μεταφοράς προς τους δικαιούχους και 
το λειτουργικό κόστος του Ταμείου. Για τα ποσά που κινούνται μέσω του Λογαριασμού, δεν 
προβλέπεται αμοιβή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 2. Σκοπός του «Ταμείου Αλληλεγγύης» 
είναι η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών και μελετών για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που 
επιβαρύνονται από τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και από τη λειτουργία μονάδων φιλοξενίας για τη 
διαμονή πολιτών τρίτων χωρών. Δικαιούχοι χρηματοδότησης μπορεί να είναι οργανισμοί τοπικής 
αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 116) 
το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ. 3. Το Ταμείο Αλληλεγγύης 
χρηματοδοτείται ετησίως με το ποσό των 25.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου. Στο ''Ταμείο Αλληλεγγύης'' δύνανται να μεταφέρονται στο τέλος κάθε 
οικονομικού έτους οι τυχόν αδιάθετες πιστώσεις, του ειδικού φορέα 1055-205-0000000 ''Ειδική 
Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων'' και των αντίστοιχων Αναλυτικών Λογαριασμών 
Εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 4. Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
και οι όροι χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 από το Ταμείο Αλληλεγγύης, το σύστημα 
διοίκησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, η 
διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, 
η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για την 
εφαρμογή του παρόντος.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 196 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ 
ΤΡΟΠ. : α) αντικαθίσταται η παρ. 2 και β) τροποποιούνται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 ως προς την 
ονομασία του αναφερόμενου ειδικού φορέα και η παρ. 4 ως προς τους αποδέκτες της 
χρηματοδότησης) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 35 ΤΟΥ Ν. 4825/21, ΦΕΚ-157 Α/4-9-21 [Τέλος Τροποποίησης] 
6.  Την αριθ. οικ.13931/19.5.2021 (Β΄ 3797) ΚΥΑ «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των όρων 
χρηματοδότησης των Δήμων από το Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των 
κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της 
διαδικασίας και των δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος.» 
7. Την αριθ. 292508/5.10.2021 Απόφαση Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με θέμα 
«Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου Κορινθίων», 
ύψους χρηματοδότησης 210.000,00 ευρώ 
8. Την αριθ. 80/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Βελτίωση 
υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» προϋπολογισμού 320.000,00 ευρώ . 

 
Εισηγείται: 
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 292508/5.10.2021 Απόφασης Υπουργού Μετανάστευσης και 
Ασύλου με θέμα «Διαπιστωτική Απόφαση Έγκρισης Χρηματοδότησης Προτεινόμενου Έργου Δήμου 
Κορινθίων» 
 



Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 210.000,00 ευρώ για την υλοποίηση έργου με τίτλο 
«Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου», με χρηματοδότηση από το 
Ταμείο Αλληλεγγύης 
 
Γ. Την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους ως ακολούθως: 
Ένταξη νέου έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τίτλο «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής 
μεταναστών Κορίνθου» και προϋπολογισμό 320.000,00 ευρώ 
 
Δ. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως : 
Δ1. 
Εγγραφή του ποσού των 210.000,00 ευρώ  [Πηγή Χρηματοδότησης ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ] σε Κ.Α. 
Εσόδου 1329.00ΧΧ (Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα) & 
Δ2.  
Εγγραφή νέας πίστωσης σε Κ.Α. εξόδου 30/7324.00ΧΧ του προϋπολογισμού με τίτλο «Βελτίωση 
υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» και ποσό 210.000,00 ευρώ  [Πηγή 
Χρηματοδότησης ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ]. 
 
Ε. Επειδή το έργο «Βελτίωση υποδομών πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» έχει 
προϋπολογισμό 320.000,00 ευρώ (Α.Μ. 80/2021) και θα ξεκινήσει η δημοπράτησή του  το τρέχον έτος 
αλλά θα ολοκληρωθεί στο επόμενο, προτείνεται η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
εγγραφή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2022 του υπόλοιπου ποσού των 110.000,00 € για 
την υλοποίηση του. 
 
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων δέκα (10 παρόντες) που εστάλησαν με 
ηλεκτρονικό τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
ψήφισαν υπέρ  και τα  δέκα (10) Μέλη της: 1) Βασίλειος Νανόπουλος, 2) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 3) 
Κωνσταντίνα Κόλλια, 4) Δημήτριος Μπίτζιος, 5) Γεώργιος Πούρος, 6) Ιωάννης Καρασάββας, 7) 
Σπυρίδων Πλατής 8) Τιμολέων Πιέτρης, 9) Ευάγγελος Παπαϊωάννου και 10) Μαρίνα Ραντίτσα 
Βασιλάκου. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων 
στην δια περιφοράς κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπόψη 
την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Α΄76),  την εγκύκλιο 426/77233/ 13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30-9-
2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ 
4674/08.10.2021 τεύχος Β') το άρθρο 208 του ΚΔΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 49 
του Ν 4830/2021 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 ως εξής: 

• Ένταξη νέου έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα στην Υπηρεσία 30 με τίτλο «Βελτίωση υποδομών 
πλησίον ανοιχτής δομής μεταναστών Κορίνθου» και προϋπολογισμό 320.000,00 ευρώ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  4/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Κόρινθος, 12 -10 - 2021 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δήμαρχος Κορινθίων 

https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/1329-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/

