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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 8/2021 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων 
ΘΕΜΑ 2ο : «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 για το έργο  «Ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού (πλην Κοινότητας Κατακαλίου)».  
 

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 8η 
τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με αριθμ. 
πρωτ. 35819/02-12-2021 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 6η Δεκεμβρίου  2021 ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα 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.69/188/οικ.21100/08-11-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και 
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/20-11-2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 Β΄) ΚΥΑ.  
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, 
αφού σε σύνολο δέκα (10) Μελών συμμετείχαν τα εννέα (9) Μέλη, δηλαδή: 

 
                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

▪ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ ▪ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

▪ ΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                               

▪ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                                                   

▪ ΠΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

▪ ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

▪ ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

▪ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

▪ ΡΑΝΤΙΤΣΑ – ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  

▪ ΠΙΕΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η υπάλληλος του Δήμου Σωτηρία Παπαχαραλάμπους 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 και για το 2ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 για το έργο  
«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού (πλην Κοινότητας Κατακαλίου)» έχει αποσταλεί στα 
Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής η από 02-12-2021 εισήγηση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & 
Πολεοδομίας η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 
 
<<Θέμα: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 24748/30.8.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ), «Ορισμός Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Υπηρεσιών». 
2. Το άρθρο 208 [Τεχνικό Πρόγραμμα] του ν. 3463/06 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων» 
3. Το Άρθρο 49 [Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων Ο.Τ.Α.] του 
ν. 4830/21 (Α΄ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ» και 
λοιπές διατάξεις» 
4. Το άρθρο 67 του ν.4270/14 (Α ΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  
5. Το γεγονός ότι το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού (πλην κοινότητας 
Κατακαλίου)» είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα τρέχοντος έτους 2021 με το ποσό των 
100.000,00 ευρώ (Κ.Α. εξόδου προϋπολογισμού : 30.7332.0016) 
6. Την αριθ. 129/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο «Ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού (πλην κοινότητας Κατακαλίου)» προϋπολογισμού 
147.000,00 ευρώ και ημερομηνία θεώρησης 25.11.2021 
7. Το γεγονός ότι θα ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου στο τρέχον έτος αλλά αυτή θα ολοκληρωθεί 
στο επόμενο έτος  

 
Εισηγείται : 

Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους και ειδικότερα την αύξηση του 
προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού (πλην 
κοινότητας Κατακαλίου)» στο ποσό των 147.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αριθ. 129/2021 μελέτης 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών>> . 

 
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων εννέα (9 παρόντες) που εστάλησαν με 
ηλεκτρονικό τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
ψήφισαν υπέρ  και τα  εννέα (9) Μέλη της: 1) Βασίλειος Νανόπουλος, 2) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 3) 
Κωνσταντίνα Κόλλια, 4) Δημήτριος Μπίτζιος, 5) Γεώργιος Πούρος, 6) Ιωάννης Καρασάββας, 7) 
Σπυρίδων Πλατής, 8) Ραντίτσα – Βασιλάκου Μαρίνα και 9) Πιέτρης Τιμολέων. 
 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων 
στην δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και αφού έλαβε υπόψη την από 
02.12.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, 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.69/188/οικ. 21100/05-11-2021  του Υπουργείου Εσωτερικών, 
καθώς και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/20-11-2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 Β΄) ΚΥΑ 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:   

• Την αύξηση του ποσού του ενταγμένου  έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα, στην Υπηρεσία 30 με 
τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού (πλην κοινότητας Κατακαλίου)» 
ποσού 100.000,00 ευρώ, στο ποσό των 147.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την αριθ. 129/2021 
μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  10/2021. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
         

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Κόρινθος, 06 -12 - 2021 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε. 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δήμαρχος Κορινθίων 
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