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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 36/20.10.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
                 Αριθμός Απόφασης  267/2021 

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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.69/184 οικ.19515/12.10.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.61910/07-10-2021 (ΦΕΚ 4674/08-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 09 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 30190/15-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου 
Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, 
καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 

3. Μπίτζιος Δημήτριος 

4. Καρσιώτης Παναγιώτης     

5. Πούρος  Γεώργιος                                                                                                  

6. Κόλλια Κωνσταντίνα  

7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής                                                                                  

8. Καρασάββας Ιωάννης 

9. Παπαδημητρίου Σωτήριος, εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου ΘΗΔ έως τη λήξη 

10. Πνευματικός Αλέξανδρος 

11. Ταγαράς Βασίλειος 

12. Κεφάλας Σταύρος,  εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου ΘΗΔ έως τη λήξη 

13. Ζώγκος Ανδρέας 

14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

15. Σταυρέλης Νικόλαος 

16. Μουρούτσος Γεώργιος  

17. Δόντης Μιχαήλ 

18. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 

19. Μανωλάκης Δημήτριος  

20. Πλατής Σπυρίδων  

21. Πιέτρης Γεώργιος 

22. Κορδώσης Χρήστος  

23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

24. Ξύδη Μιχαλίτσα 

25. Γκερζελής Ιωάννης  

26. Πιέτρης Τιμολέων 

27. Τζέκου Παρασκευή  

1. Λαμπρινός Παναγιώτης 
   2   Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος 
   3. Μπουρσέ Ηλίας 
   4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
   5. Καλλίρης Πελοπίδας 
   6. Κονδύλης Μαρίνος 
   
.  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κλένιας κ. 
Παναγιώτης Μπακλώρης . 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 1ο  θέμα 
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο, «Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου τα κάτωθι: 
α) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 3463/2006, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 
4623/2019  «5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της 
εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των 
προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση 
που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό 
Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η 
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει 
τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.» 
β) το υπ΄ αριθμ. 24109/24-8-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, προκειμένου να 
προτείνουν έργα και εργασίες ή προμήθειες που αφορούν την περιοχή τους και θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 
2022. 
γ) την περίπτωση γ΄ του  άρθρου 63  του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με την οποία η εκτελεστική επιτροπή καταρτίζει σχέδιο του 
τεχνικού προγράμματος του δήμου, το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του. 

 δ)  την αριθμ. 5/15-10-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία  εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, αντίγραφο του οποίου (σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος) σας  κοινοποιήθηκε και 
περιλαμβάνονται έργα νέα, συνεχιζόμενα ή υπό εκτέλεση, με ενδεικτικό ύψος δαπάνης. 

            ε) την αριθμ. 3/11-10-2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, με την οποία γνωμοδοτεί επί του σχεδίου του 
Τεχνικού Προγράμματος 2022.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 
«Το προτεινόμενο προς έγκριση σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022 του Δήμου μας, συντάχθηκε μέσα από τη 
διαβούλευση και την εκτελεστική επιτροπή, είναι ευρείας αποδοχής, και περιμένω ανάλογα να ψηφιστεί . Εγώ θα κάνω μερικές 
επισημάνσεις και τη παρουσίαση του Τεχνικού Προγράμματος θα τη κάνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Εκείνο που σαν κατεύθυνση 
έχει το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι να υπηρετήσει την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό σημαίνει μέσα στη πόλη της Κορίνθου να 
ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια, να υπογειοποιηθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, να γίνουν αναπλάσεις, οι στάσεις των ΚΤΕΛ να 
βελτιωθούν, να γίνουν παιδικές χαρές και στα χωριά μας να φροντίσουμε να υπάρχει τουλάχιστον μια πλατεία, η οποία θα είναι 
ένας χώρος έτσι διαμορφωμένος για να συγκεντρώνονται οι κάτοικοι, να μην υπάρχει πρόβλημα με τα νεκροταφεία και αν 
χρειάζεται ν΄ αγοράσουμε παρακείμενες εκτάσεις για επέκτασή τους, να υπάρχουν παιδικές χαρές  και βεβαίως να υπάρχει 
αγροτική οδοποιία, την οποία έχει ανάγκη το κάθε χωριό. Εκείνο το οποίο θα δείτε, όχι σήμερα , αλλά στην πρώτη (1) 
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού, είναι ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο 
Συνοικισμό και στο Περιγιάλι θα συμπεριληφθούν . Ο λόγος που δεν τα συμπεριλάβαμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα τώρα , είναι ότι η 
αγορά του οικοπέδου στο Συνοικισμό βρίσκεται για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και ακόμη δεν έχει έλθει η 
απάντηση. όπως επίσης δεν περιλαμβάνεται κάτι για το φυσικό αέριο, δεδομένου ότι εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, αλλά 
ακόμα δεν είναι ώριμο για να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Επίσης τα έργα που αφορούν την άρδευση από το νερό του 
βιολογικού στον Άσσο- Λέχαιο -Περιγιάλι, είναι κάτι που θα φανεί στον Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΚ ή στα εγγειοβελτιωτικά έργα 
που προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης χθες. Ένα σημαντικό κονδύλι θα περιληφθεί για την ψηφιακή αναβάθμιση 
μόλις ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Επίσης στην 1η τροποποίηση του Τεχν. Προγράμματος θα συμπεριληφθούν και τα έργα που 
έχουν ζητηθεί από το Δήμο να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» και αργότερα θ΄ ακολουθήσουν και αυτά του προγράμματος 
«ΕΣΠΑ» Πέρα από τα καινούργια έργα που υπάρχουν στο Τεχνικό Πρόγραμμα ύψους 11.000.000,00 € και τα συνεχιζόμενα ύψους 
12.000.000,00 €, στα οποία περιλαμβάνονται και έργα της σημερινής δημοτικής αρχής και όχι μόνο της προηγουμένης δημοτικής 
αρχής, όπως τα έργα για φυσικές καταστροφές στο Σαρωνικό και στα Αθίκια, στο πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» έχουμε ζητήσει να 
ενταχθούν έργα ύψους 28.000.000,00 € αι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι, αν όχι όλα, τα περισσότερα θα ενταχθούν. 
Επιγραμματικά σας λέω ότι 7,7 εκ. για υδρομετρητές στη ΔΕΥΑΚ, 1,8 εκ. για πράσινες γωνιές ανακύκλωσης, 3,1 εκ. αγροτική 
οδοποιία, 1,6 εκ. που αφορά αποκατάσταση της αποθήκης στον Άσσο και δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου, όπως και προμήθεια 
εξοπλισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη του οικιστικού περιβάλλοντος, ηλεκτρικά -ηλιακά παγκάκια, ομπρέλες – φωτιστικά κ.λ.π. 
Έντεκα (11) εκατομμύρια έχουμε ζητήσει για το Μουσικό Σχολείο, επίσης 717.000,00 € για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
400.000,00 € για έξυπνα συστήματα στον τομέα της κινητικότητας, 160.000,00 € για αύλειους χώρους και ράμπες ΑμεΑ. Τον 
αντισεισμικό έλεγχο των δημοτικών κτιρίων, 1.000.000,00 για ηλεκτροκίνητα οχήματα, 496.000,00 € για ψηφιακό μουσείο, ήτοι 
σύνολο 28.335.000,00 €.  Θα ακολουθήσουν τα έργα μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και δεν έχουμε συμπεριλάβει τα έργα που θα 
γίνουν στα μπαζώματα του Αγ. Νικολάου, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει η παραχώρηση στο Δήμο. Επίσης δεν έχουμε συμπεριλάβει το 
κόστος για τα φωτιστικά σώματα LED, γιατί δεν θα ξοδεύσουμε τίποτα, όπως και την αγορά του Λεχαίου, γιατί βρίσκεται για 
προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό. Επίσης για την παραχώρηση των Λουτρών Ωραίας Ελένης στο Δήμο και την αξιοποίησή 
τους. Έργα για το Στρατόπεδο δεν έχουμε περιλάβει, γιατί  είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παραχώρησης, όπως και έργα που θα 
γίνουν στο Κεραμιδάκι, γιατί μετά την πράξη εφαρμογής , στόχος μας είναι στην χρονιά που έρχεται να επεκτείνουμε τα 
πεζοδρόμια από τη σημερινή τους μορφή κατά 1 με 2 χιλ. Όλα αυτά θα συμπεριληφθούν στην τροποποίηση του τεχνικού 
προγράμματος  και προϋπολογισμού   όταν θα ολοκληρωθούν.  Επιγραμματικά να πω ότι πέρα απ΄ αυτά τα έργα που έχουμε 
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συμπεριλάβει στο Τεχνικό Πρόγραμμα και θα σας εξηγήσει λεπτομερώς ο Αντιδήμαρχος, θα γίνουν πολύ περισσότερα, τα οποία 
είναι έργα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και υλοποιήσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Ο κ. Πούρος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά την 
τοποθέτησή του ότι μετά την νόμιμη διαδικασία που ακολουθήθηκε , σας παρουσιάζουμε σήμερα το Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου Κορινθίων για το έτος 2022. Να ξεκινήσουμε με μια παραδοχή. Το Τεχνικό Πρόγραμμα των Δήμων είναι ένα δυναμικό 
εργαλείο το οποίο διαρκώς εξελίσσεται , τροποποιείται ανάλογα με τα διαθέσιμα κεφάλαια που υπάρχουν και τις στρατηγικές που 
ο κάθε Δήμος έχει χαράξει. Δικαιολογώντας την εισαγωγή μου να πω ότι έχουμε κεφαλαιοποιήσει κάποια έργα ανά Δημοτική 
Ενότητα, τα οποία όμως εμείς σαν Τεχνική Υπηρεσία, λαμβάνοντας τις προτάσεις των Κοινοτήτων και αξιολογώντας τα και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο θα καταλήξουμε που ακριβώς θα τα κάνουμε συγκεκριμένα (ακολουθεί ανάλυση του Τεχνικού 
Προγράμματος ανά έργο, μελέτη κ.λ.π., στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά) 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, ανάφερε μεταξύ των άλλων κατά την τοποθέτησή του τα εξής: 
Ακούγοντας τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο να εκθέτουν το τεχνικό πρόγραμμα για το 2022 νόμιζα ότι ζούσα σε virtual reality 
(εικονική πραγματικότητα) φορώντας 3D headsets. Εμείς ως παράταξη, υποβάλαμε πρόταση για το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 
και του 2021. Δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε ούτε στο ελάχιστο η πρότασή μας αυτή. Κατά συνέπεια δεν έχει νόημα να σας 
προτείνουμε και να μην ακούτε τίποτα. Όμως και αυτά που ψηφίσατε εσείς στο τεχνικό πρόγραμμα του 2021 πραγματοποιήσατε 
ελάχιστα. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι το 2020 υλοποιήσατε το τεχνικό πρόγραμμα σε  ποσοστό μόλις 17,8% (20.672.000€ τεχνικό 
πρόγραμμα - 3.955.000€ πληρωθέντα).  Όσον αφορά το 2021 και μέχρι 18/10/21 επί τεχνικού προγράμματος 22.806.940€ 
υλοποιήσατε μόλις 12,98% (πληρωθέντα 2.962.135€). Τώρα επί της ουσίας   
-Διαπιστώνουμε ότι υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των παλιών εργολαβιών, με μεγάλο ποσοστό 
ανολοκλήρωτων έργων. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά δική σας.  
-Όσον αφορά τα νέα έργα βλέπουμε το γνωστό τροπάριο «Οδοποιίες». Καλές και οι οδοποιίες , αλλά ανάπτυξη μόνο με άσφαλτο 
δεν έρχεται. Είναι άδικο επίσης διότι σε πάρα πολλές κοινότητες δεν προβλέπεται τίποτα απολύτως (Κόρφος, Κατακάλι, Γαλατάκι, 
Κλένια, Άγιος Βασίλειος, Σπαθοβούνι, Κουταλάς, Μαψός, Άσσος, Λέχαιο, Περιγιάλι, Ξυλοκέριζα, Σολομός, Εξαμίλια), όπως 
βεβαίως και μέσα στην πόλη της Κορίνθου και τις συνοικίες (Ποσειδωνία, Συνοικισμός, Αγία Άννα κλπ).  
Ουσιαστικά προβλέπονται οκτώ νέα έργα, (εκτός της κατηγορίας Οδοποιία), (Πανσιόν αδέσποτων ζώων, πράσινο σημείο, 
ανάπλαση Κάτω Άσσου, πεζοδρόμια Κορίνθου κλπ.).  Και αυτά αποσπασματικά. Η εκτίμησή μας είναι ότι από αυτά τα έργα δεν 
θα καταφέρετε να δημοπρατήσετε ούτε τα μισά. Και φυσικά δεν μιλάμε να τα ολοκληρώσετε, διότι δεν έχετε ολοκληρωμένες μελέτες 
δημοπράτησης. Χάσατε πολύτιμο χρόνο για την εκπόνηση μελετών. Δεν κάνατε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για να προκύψουν 
μεγάλα και σημαντικά έργα, πρωτίστως στα παραλιακά μέτωπα. Στον τομέα του Πολιτισμού δεν βλέπουμε απολύτως κανένα έργο 
(ούτε Πολιτιστικά Κέντρα στα χωριά Κλένια, Άγ. Βασίλειο, Χιλιομόδι, Λέχαιο, Άσσο, Γαλατάκι, ούτε Μουσείο Μικρασιατών στο 
Συνοικισμό).  Στον τομέα του Αθλητισμού μόνο ένα κονδύλι 400.000€ αόριστο για Κατασκευή αθλητικών χώρων. Πού και τι; 
Ελάχιστο.  Πού είναι το κλειστό Γυμναστήριο που τόσο ανάγκη έχει η Κόρινθος; Απολύτως τίποτα για τη Δημοτική Αγορά. Πάει 
περίπατο η υπόσχεσή σας και οι εξαγγελίες σας.  Εμείς θα καταψηφίσουμε την πρότασή σας διότι διαφωνούμε με τη συλλογιστική 
σας. Θα επιφυλαχθούμε στην Οικονομική Επιτροπή να ψηφίσουμε την δημοπράτησή τους ένα-ένα όταν θα έρχονται για έγκριση, 
εφόσον φυσικά θα πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις (άδειες, μελέτες κλπ).  

Η κα. Τζέκου Παρασκευή μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή της ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2022 είναι 
πίσω κατά την άποψή μου από τις λαϊκές ανάγκες. Θα ξεκινήσω με το θέμα της πολιτικής προστασίας . Βλέπουμε για 
μια ακόμα χρονιά συνεχιζόμενα έργα του 2018. Τις τεράστιες καθυστερήσεις στην εκταμίευση  και όλων όσων έχουμε 
συζητήσει φαίνεται ξεκάθαρα το γεγονός ότι δεν δίνεται προτεραιότητα από τη Τοπική Διοίκηση σε έργα που έχουν να 
κάνουν με την προστασία της ζωής και της περιουσίας του Λαού. Υπάρχουν πολύ πίσω από τις ανάγκες έργα και 
κονδύλια που προβλέπονται για την αντιπλημμυρική , αντισεισμική, αντιπυρική προστασία. Γενικότερα οι καιρικές 
καταστροφές δεν είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αλλά είναι αποτέλεσμα των στρατηγικών επιλογών τα 
οποία βάζουν σε δεύτερη προτεραιότητα την προστασία της ζωής των πολιτών. Επίσης τα προβλήματα στην άρδευση 
έχουν εκτοξεύσει  το κόστος παραγωγής  για τους αγρότες. Σ΄ αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα υπάρχει ανυπαρξία μέτρων 
και σχεδιασμού για το νερό. Τέλος θέτω και το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, το οποίο θα επανέλθει άμεσα 
στην επικαιρότητα γιατί θα κληθούμε να πληρώσουμε για το ΣΔΙΤ και την ΤΕΡΝΑ. Και όλο αυτό θα είναι εις βάρος των 
πολιτών. Σε γενικές γραμμές το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν έχει κατεύθυνση ώστε να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. Εμείς 
πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει με την πραγματοποίηση έργων με κεντρικό σχέδιο, με επιστημονικά κριτήρια από 
τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες να μην συνεχίζουν να υποστελεχώνονται  και να υπονομεύονται και με γνώμονα τις 
λαϊκές ανάγκες. Είμαι ξεκάθαρα κατά της ιδιωτικοποίησης, της λογικής της επιχειρηματικότητας και της 
ανταποδοτικότητας.  
 Ο κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή του ότι παρακολούθησα με προσοχή 
όλα αυτά που ειπώθηκαν και αυτό που έχω να πω είναι ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα  έτους 2022 είναι κατώτερο των 
περιστάσεων απέναντι στους Κορίνθιους. Ακούσαμε σήμερα πάρα πολλά «θα» , πάρα πολλές δικαιολογίες στην 
κατεύθυνση γιατί δεν έγιναν γρήγορα κάποια πράγματα ή γιατί δεν έχουν γίνει καθόλου κάποια άλλα. Και φθάσαμε στο 
σημείο να μιλάμε για πράγματα που δεν θα γίνουν τα επόμενα 3 με  4 χρόνια  αν ακολουθηθεί στο Δήμο ο ρυθμός που 
έχετε επιλέξει ως δημοτική αρχή.  Ένα χαρακτηριστικό του Τεχνικού Προγράμματος είναι ότι υπάρχει σαφής αδυναμία 
να ολοκληρώσετε τα έργα της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Το πιο εύκολο που κάνετε συνήθως είναι ν΄ 
απεντάσσετε έργα, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά και στρατηγικής σημασίας, όπως πρόσφατα το κέντρο ΤΕΝΙΣ που 
εκεί θα γινόντουσαν διεθνείς αγώνες . Αυτή είναι η δική σας φιλοσοφία.  Και η καθυστέρηση είναι συνειδητή. Το έχουν 
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αντιληφθεί όλοι οι Κορίνθιοι. Μέσα από της καθυστερήσεις της υλοποίησης των έργων της προηγούμενης δημοτικής 
αρχής, προσπαθείτε να περάσετε στην κοινή γνώμη ότι κάτι κάνατε, ότι κάτι γίνεται από τη δική σας την πλευρά.  Το 
έργο το δικό σας είναι πάρα πολύ μικρό και μάλιστα εξαντλείται σε έργα κυρίως οδοποιίας και κάποιες μικρές 
αναπλάσεις, οι οποίες δεν είναι σε μια κατεύθυνση συνολικής στρατηγικής για το τι πρέπει να γίνει στο Δήμο. Τη δική 
σας στρατηγική δεν μπορεί να την καταλάβει κανένας. Πρόκειται για έργα αποσπασματικά, δεν έχουν καμία ενιαία 
φιλοσοφία και δεν έχουν και στόχο. Πολλές φορές ο στόχος έχει να κάνει με την ανάπτυξη που θέλουμε. Όταν εμείς 
αναπτύξαμε το παραλιακό μέτωπο ή το κέντρο της Κορίνθου ή άλλα σημεία, είχαμε στόχευση συγκεκριμένη. Είδατε μετά 
από τις αναπλάσεις που κάναμε μερική στο κέντρο, υπήρξε ανάπτυξη στο χώρο της εστίασης, που έκανε την Κόρινθο 
για πρώτη φορά να είναι επίκεντρο σε επίπεδο Νομού, τον τρόπο διασκέδασης κ.λ.π. Πείτε μου εσείς ένα έργο και τη 
φιλοσοφία που έχετε. Δεν υπάρχουν έργα πολιτισμού, αθλητισμού και να πω ότι και τα άλλα έργα που προτείνετε 
ύψους 12,13 εκ., μερικά εξ αυτών δεν θα γίνουν. Η απορροφητικότητα θα είναι πάρα πολύ μικρή. Ένα άλλο 
χαρακτηριστικό του Τεχνικού Προγράμματος είναι η απουσία χρηματοδοτήσεων από άλλες πηγές, είτε από τη πλευρά 
της Ε.Ε. ή από εθνικούς πόρους. Υπάρχει παντελώς εγκατάλειψη της προσπάθειας αυτής. Υπάρχουν κάποιες 
προτάσεις που έχετε υποβάλλει στο Πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» , σας μίλησα στην Οικονομική Επιτροπή σχετικά -που τα 
ψήφισα όλα- αλλά δυστυχώς οι προτάσεις για εντάξεις στο πρόγραμμα έγιναν στο τελείωμα του χρόνου του 
προγράμματος, οπότε μη περιμένετε να πάρετε χρήματα , γιατί προηγούνται άλλοι Δήμοι από το Δήμο μας. Επί του 
πρακτέου να πω ότι είναι ένα φτωχό Τεχνικό Πρόγραμμα , το οποίο δεν έχει καμία φιλοσοφία όσον αφορά το τι 
στόχευση έχουμε ως Δήμος. Δεν έχει καμία στόχευση που θα μπορέσει να δώσει πολλαπλασιαστικά  ανάπτυξη σε 
επιμέρους  περιοχές του Δήμου μας. Να σας ρωτήσω, πως θα προβείτε στην ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου στα 
Λουτρά;  Πως αποτυπώνετε τη φιλοσοφία σας;  Για όποια έργα καταργείτε δεν βλέπω  να τα αναπληρώνετε με 
παρόμοια έργα αλλού. Σας λέω λοιπόν ότι οι Κορίνθιοι δεν έχουν προσδοκίες από τη δική σας Δημοτική Αρχή. Γιατί ότι 
έχετε κάνει είναι κατώτερο των περιστάσεων. Δεν έχετε ανταποκριθεί ούτε στοιχειωδώς στις αναπλάσεις που υπάρχουν 
στην Κόρινθο για τη βελτίωση  της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι και το χαρακτηριστικό σας 
για τα επόμενα δύο χρόνια και εν γένει η δική σας θητεία θα έχει χαρακτηριστικά αποτυχίας , ιδιαίτερα των υποδομών 
που έχει ανάγκη ο Δήμος, τόσο στο κέντρο , όσο και στη περιφέρεια. 
O Δήμαρχος στις αιτιάσεις του κ. Πνευματικού ανάφερε ότι σχετικά με τη θητεία αποτυχίας που είπατε, σας λέω ότι η 
θητεία μας είναι αυτή των μεγάλων αλλαγών  στο Δήμο Κορινθίων. Πέρα από την καθημερινότητα την οποία 
βελτιώνουμε θα προβούμε στις μεγάλες αλλαγές, όπως το παραλιακό μέτωπο και ιδιαίτερα τα μπαζώματα του Αγ. 
Νικολάου, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης στο Δήμο, θα προχωρήσουμε στην ανάπλαση της 
περιοχής. Όσον αφορά τις ιαματικές πηγές στα Λουτρά , θα ζητήσουμε την παραχώρησή τους και θ΄ αξιοποιήσουμε και 
τον περιβάλλοντα χώρο αυτών . Το χώρο που βρίσκεται δίπλα από τη πηγή και θα κάνουμε μια εγκατάσταση πισίνας 
όπως έχει γίνει και αλλού. Θα παίρνουμε νερό από τη ιαματική πηγή προς τη πισίνα και με κατάλληλες εγκαταστάσεις 
θα μπορούν να φιλοξενηθούν με υψηλές προδιαγραφές πάρα πολλοί επισκέπτες. Θα είναι ένας πόλος ανάπτυξης για τη 
περιοχή.  Αυτά για μας είναι μεγάλη αλλαγή. Αυτά είναι ανάπτυξη. Μια μεγάλη αλλαγή είναι το έργο των 60.000.000 € 
της σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης του παραλιακού μετώπου Άσσου -Λεχαίου -Περιγιαλίου  καθώς και η 
αναβάθμιση του Βιολογικού Καθαρισμού. Όλα αυτά δείχνουν ότι οι προσπάθειές μας είναι πολύ πιο πάνω από τις 
περιστάσεις και τις απαιτήσεις που έχουν οι κάτοικοι και νομίζω ότι αυτό θα το αναγνωρίσουν. Δεν συμμερίζομαι την 
άποψη ότι υπάρχει αδυναμία ολοκλήρωσης των έργων. Τα έργα προχωρούν, παρά τις δυσκολίες που έχουμε ν΄ 
αντιμετωπίσουμε. Οι επιλογές μας να μην ολοκληρώσουμε το έργο του TENIS των διεθνών προδιαγραφών και αγώνων 
που είχατε σχεδιάσει στον Άγιο Γεώργιο, ήταν μια αναγκαστική επιλογή για μας , γιατί εκτός των 350 υπογραφών των 
κατοίκων που δεν συμφωνούσαν για το έργο , ήταν η δικαστική απόφαση που δεν επέτρεπε την εκτέλεση του έργου, για 
πολεοδομικούς λόγους. Δεν έχουμε καμία φιλοσοφία για τη μη ολοκλήρωση των έργων της προηγουμένης δημοτικής 
αρχής.  Όσα έργα είναι καλά , θέλουμε να τα ολοκληρώσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πάμε αντίθετα στις δικαστικές 
αποφάσεις , όπως του  έργου του TENIS,ή για την διακοπή εργασιών με απόφαση του ΣτΕ για το εργοστάσιο της 
κομποστοποίησης. Και όταν μπορέσουμε και τις θεραπεύουμε , συνεχίζουμε το έργο. Θα συνεχιστεί και το εργοστάσιο 
της κομποστοποίησης, με καινούργια αδειοδότηση. Η στρατηγική μας να βελτιώσουμε τη καθημερινότητα των πολιτών , 
όπως θα γίνει με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων σ΄ όλη την πόλη της Κορίνθου (από Καπαγερίδη έως Νοσοκομείο 
και από Εθν. Ανεξαρτησίας μέχρι το Συνοικισμό), για να μπορούν οι άνθρωποι να περπατούν με ασφάλεια. Αυτά με το 
νέο φωτισμό και τον στολισμό , αλλάζουν την αισθητική της πόλης. Ακόμα η ανάπτυξη στη περιοχή Καλάμια και οι 
Γαλάζιες σημαίες, έκαναν τους πολίτες να επισκέπτονται τους χώρους εστίασης με εμπιστοσύνη , χωρίς να αναζητούν 
άλλους προορισμούς σε γειτονικούς Δήμους. Αυτά και άλλα πολλά είναι οι μεγάλες αλλαγές της Δημοτικής Αρχής.  
 
Ο Πρόεδρος περατωθείσης της διαλογικής συζήτησης έθεσε το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος της Εκτελεστικής Επιτροπής, 
σε ονομαστική ψηφοφορία, από την οποία προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:  
Επί είκοσι πέντε  (25) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν: 
Δέκα έξι (16) Σύμβουλοι  υπέρ του Τεχνικού Προγράμματος (οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 3.Κόλλια 
Κωνσταντίνα, 4.Μπίτζιος Δημήτριος, 5.Καρσιώτης Παναγιώτης, 6.Πούρος Γεώργιος, 7.Ζώγκος Ανδρέας, 8.Καρασάββας Ιωάννης, 
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9.Ταγαράς Βασίλειος, 10. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 11.Πλατής Σπυρίδων, 12.Πιέτρης Τιμολέων, 13. Γκερζελής Ιωάννης, 
14.Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, 15. Πιέτρης Γεώργιος και 16. Κυριαζής Αντώνιος). 
Εννέα (9) Σύμβουλοι κατά του Τεχνικού Προγράμματος (οι κ.κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, 2.Σταυρέλης Νικόλαος, 3. 
Στριμενοπούλου Γεωργία, 4.Μουρούτσος Γεώργιος, 5.Δόντης Μιχαήλ, 6.Μανωλάκης Δημήτριος, 7.Ξύδη Μιχαλίτσα, 8.Κορδώσης 
Χρήστος και 9. Τζέκου Παρασκευή).  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Δήμαρχο, το  σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος, 
τις αποφάσεις αριθμ. 5/15-10-2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής και 3/11-10-2021 της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, 
αντίστοιχα, τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων, τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 61910/07-10-2021 ΚΥΑ, τις 
εγκυκλίους 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ /Φ.184/οικ.19515/12-10-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των 
Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018,όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο 
και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018) 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους  2022, σύμφωνα με την με αριθμ. 5/15-10-2021 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022      

AA Λογαριασμός Περιγραφή Προτεινόμενος  
Προϋπολογισμός 

Χρηματοδότηση 

1 02.15.7331.0020 Αναβάθμιση  σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ  86.600,00 ΤΑΜΕΙΟ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

2 02.20.7336.0001 Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων 
Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων 

356.759,30 ΣΑΤΑ 

3 02.25.7336.0018 Επισκευή δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου 60.000,00 ΣΑΤΑ 

4 02.30.7311.0012 Κατασκευή ραμπών για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση 
ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων 

18.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

5 02.30.7322.0009 Ανάπλαση πλατείας Π.Τσαλδάρη 100.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

6 02.30.7322.0083 Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου 60.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

7 02.30.7322.0098 Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π..Ε.Ο Κορίνθου - Αργους 
Τ.Κ.Χιλιομοδίου 

5.000,00  ΣΑΤΑ 

8 02.30.7323.0009 Οδοποιία Δ.Ε Κορίνθου 430.000,00  ΣΑΤΑ 

9 02.30.7323.0011 Οδοποιία Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου 75.573,74  ΣΑΤΑ 

10 02.30.7323.0014 Οδοποιία Δ.Ε Σολυγείας 175.410,00 ΣΑΤΑ 

11 02.30.7323.0102 Οδοποιϊα Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων 33.962,34 ΣΑΤΑ 

12 02.30.7325.0004 Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών & συνοδά έργα 
βελτίωσης κόμβων Ξυλοκέριζας 

151.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΩΝ] 

13 02.30.7326.0009 Ανακατασκευή λιθοδομών Αγιονορίου 17.200,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

14 02.30.7326.0011 Ανακατασκευή λιθοδομών Αγιονορίου  59.414,67 ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

15 02.30.7326.0012 Ανακατασκευή λιθοδομών Στεφανίου 124.611,46 ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

16 02.30.7326.0013 Ανακατασκευή λιθοδομών Αγίου Ιωάννη 59.414,68  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

17 02.30.7331.0012 Επισκευή-συντήρηση Αστεροσκοπείου Στεφανίου 249.155,63 ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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18 02.30.7331.0018 Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων 250.036,83 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

19 02.30.7331.0019 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 337.331,00 ΣΑΤΑ 

20 02.30.7331.0020 Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων 412.057,78 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

21 02.30.7332.0012 Αναπλάσεις  Αγίου Βασιλείου 51.465,00 ΣΑΤΑ 

22 02.30.7333.0004 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού 16.857,13 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

23 02.30.7333.0006 Οδοποιία Δήμου Κορινθίων 220.914,42 ΣΑΤΑ 

24 02.30.7333.0007 Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα 
πρόληψης στις κοινότητες Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, 
Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων 

200.000,00  ΣΑΤΑ 

25 02.30.7333.0008 Οδοποιία Δ.Ε. Κορινθίων 315.000,00 ΣΑΤΑ 

26 02.30.7333.0009 Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου 231.361,10 ΣΑΤΑ 

27 02.30.7333.0010 Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας 250.000,00 ΣΑΤΑ 

28 02.30.7333.0011 Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας 268.000,00 ΣΑΤΑ 

29 02.30.7333.0012 Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 244.000,00 ΣΑΤΑ 

30 02.30.7334.0003 Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου  1.270.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΩΝ] 

31 02.30.7334.0004 Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου 281.000,00 ΣΑΤΑ 

32 02.30.7336.0004 Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης 200.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

33 02.45.7336.0011 Συντήρηση-Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων 557.234,13  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

34 02.64.7333.0004 Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Κ Σοφικού 20.606,25 ΤΡΙΤΣΗΣ (Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Κ 
Σοφικού) 

35 02.64.7333.0006 Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου 
και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης 
και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 

197.686,97 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΔΕ [ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ] 

36 02.64.7333.0007 Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Σολυγείας και 
Σαρωνικού του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης 
και 30ης Σεπτεμβρίου 2018 

73.378,49 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΔΕ [ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ] 

37 02.64.7333.0008  Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Κορινθίων, 
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που επλήγη απο τη 
φυσική καταστροφή της  18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 

363.901,37 ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΔΕ [ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ] 

38 02.64.7341.0001 Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου 1.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

39 02.64.7341.0003 Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) 1.340.174,92 ΕΣΠΑ [ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ] 

40 02.64.7341.0008 Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Γεωργίου 670.619,12 ΕΣΠΑ [ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ] 

ΑΔΑ: ΨΚΙ5ΩΛ7-ΚΙΠ



41 02.64.7341.0009 Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Αθικίων 577.741,77 ΕΣΠΑ [ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΑΘΙΚΙΩΝ] 

42 02.64.7341.0013 Κατασκευή Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου Χιλιομοδίου 238.905,96 ΕΣΠΑ [ΘΕΑΤΡΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ] 

43 02.64.7341.0014 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου 
πόλεως Κορίνθου 

276.720,21 ΕΣΠΑ [ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ] 

44 02.64.7341.0015 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων επέκτασης σχεδίου 
πόλεως Κορίνθου 2020 

600.510,00 ΕΣΠΑ [ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ 
2020] 

45 02.30.7412.0002 Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον 
οικισμό Μαψό και του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την 
κοινότητα Χιλιομοδίου 

36.456,00 ΣΑΤΑ 

46 02.30.7412.0004 Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αμόνι-
Καλογερολίμανο με την Ε.Ο Κορίνθου-Επιδαύρου 

18.228,00  ΣΑΤΑ 

47 02.30.7412.0008 Βελτίωση οδού Μπαθαρίστρας 18.500,00 ΣΑΤΑ 

48 02.30.7412.0009 Μελέτη βελτίωσης οδών Αγίας Άννης και Ιωνίας εκτός 
σχεδίου πόλεως 

16.000,00 ΣΑΤΑ 

49 02.30.7412.0014 Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλης Κορινθου στις περιοχές παραλιακού μετώπου και της 
παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά 

72.140,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

50 02.30.7412.0017 Σύνταξη μελέτης νέου Γ.Π.Σ. Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με 
το Ν.2508/97 

105.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

51 02.30.7413.0006 Σύνταξη μελέτης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης  
(Σ.Μ.Π.Ε)  για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δημοτικής 
Ενότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων 

14.911,19  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

52 02.30.7413.0007 Μελέτη Πολεοδόμησης έκτασης ιδιοκτησίας ΤΕΘΑ-πρώην 
Στρατόπεδο ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ 

56.662,49  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

53 02.30.7413.0035 Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού 
Δ.Σαρωνικού(ΚΑ 70/7413.001) 

34.737,85  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

54 02.30.7413.0041 Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα -
Συνοικισμός 

3.678,86  ΣΑΤΑ 

55 02.64.7412.0001 Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου 
"Ανοικτό Κέντρο εμπορίου Δήμου Κορινθίων" 

42.222,14  ΕΣΠΑ [ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ] 

56 02.64.7413.0005 Εκπόνηση μελετών για την υλοποίηση μέτρων και μέσων 
πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Δ.Κορινθίων 

148.963,39 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ [ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

    ΣΥΝΟΛΟ: 12.096.104,19   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2022   

 

  

AA Λογαριασμός Περιγραφή Προτεινόμενος 
Προϋπολογισμός 

Χρηματοδότηση 

1 02.15.7311.0002 Κατασκευή πανσιόν φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και 
δημοτικού κτηνιατρείου  

150.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

2 02.20.7325.0002 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 100.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

3 02.20.7335.0002 Μετατόπιση στηλών και βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ 70.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

4 02.25.7336.0019 Επισκευή δικτύου άρδευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου   74.400,00 ΣΑΤΑ 2022 

ΑΔΑ: ΨΚΙ5ΩΛ7-ΚΙΠ



5 02.30.7311.0013 Κατασκευή προσθήκης στο Γυμνάσιο-Λυκειακές Τάξεις Λεχαίου 400.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

6 02.30.7326.0006 Κατασκευή αθλητικών χώρων 400.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

7 02.30.7326.0014 Ανακατασκευή λιθοδομών Αγιονορίου 74.400,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

8 02.30.7326.0015 Ανακατασκευή λιθοδομών Στεφανίου  74.400,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

9 02.30.7326.0016 Ανακατασκευή λιθοδομών Αγίου Ιωάννη  74.400,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

10 02.30.7326.0017 Ανακατασκευή λιθοδομών Σοφικού  74.400,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

11 02.30.7326.0018 Ανακατασκευή λιθοδομών Αγγελόκαστρου  74.400,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

12 02.30.7326.0019 Ανακατασκευή λιθοδομών Αρχαίας Κορίνθου 74.400,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

13 02.30.7331.0021 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 350.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

14 02.30.7331.0022 Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Κορινθίων 523.441,85  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

15 02.30.7332.0002 Αναπλάσεις πόλης Κορίνθου 500.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

16 02.30.7332.0003 Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Κάτω Άσσου 400.000,00 ΣΑΤΑ 

17 02.30.7332.0009 Αναπλάσεις Αρχαίας Κορίνθου 200.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

18 02.30.7332.0014 Ανάπλαση χώρου πρόσβασης Κάστρου Αγιονορίου 70.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

19 02.30.7332.0015 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου (πλην 
κοινότητας Κάτω Άσσου) 

200.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

20 02.30.7332.0017 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας 100.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

21 02.30.7332.0018 Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Τενέας (πλην 
κοινότητας Αγιονορίου) 

200.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

22 02.30.7332.0019 Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού 200.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

23 02.30.7333.0013 Οδοποιία Δ.Ε. Κορινθίων  900.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

24 02.30.7333.0014 Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου 600.000,00 ΣΑΤΑ  2021 

25 02.30.7333.0015 Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας  700.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

26 02.30.7333.0016 Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας  600.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

27 02.30.7333.0017 Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού  600.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

28 02.30.7334.0005 Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου 600.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

29 02.30.7334.0006 Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Τενέας 300.000,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

30 02.30.7334.0007 Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου  300.000,00 ΣΑΤΑ 2022 

31 02.30.7336.0005 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού 
σταθμού Κορίνθου 

500.000,00 ΣΑΤΑ 2022 

32 02.45.7336.0013 Διαμόρφωση - συντήρηση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων 100.000,00   

ΑΔΑ: ΨΚΙ5ΩΛ7-ΚΙΠ



33 02.64.7341.0007 Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη 
ταυτότητας της εμπορικής περιοχής  (στις  όψεις των 
ωφελούμενων καταστημάτων) 

93.336,82  ΕΣΠΑ [ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ] 

34 02.64.7341.0012 Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία 
του "Ανοικτού Κέντρου εμπορίου Δήμου Κορινθίων" 

744.442,87 ΕΣΠΑ [ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ] 

35 02.15.7413.0001 Δασική μελέτη δημιουργίας πεζοπορικών διαδρομών Δήμου 
Κορινθίων 

6.200,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

36 02.30.7413.0010 Επανέγκριση ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών 
των Δ.Ε. Κορίνθου, Άσσου - Λεχαίου & Σολυγείας  

37.200,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

37 02.30.7413.0011 Επανέγκριση ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης οικισμών 
των Δ.Ε. Σαρωνικού & Τενέας  

37.200,00  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

38 02.30.7413.0012 Ανασύνταξη - διόρθωση πράξεων αναλογισμού του σχεδίου 
πόλεως Ποσειδωνίας (Ανατολικό και Δυτικό Τμήματα) 

300.000,00  ΣΑΤΑ 

39 02.64.7411.0001 Σύνταξη μελέτης εφαρμογής αξιοποίησης ΞΕΝΙΑ Αρχαίας 
Κορίνθου 

30.000,00  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΩΝ] 

40 02.64.7411.0003 Σύνταξη μελέτης εφαρμογής για αποκατάσταση δημοτικών 
κτιρίων 

50.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΩΝ] 

41 02.64.7411.0004 Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για παρεμβάσεις σε 
ωφελούμενες επιχειρήσεις της πράξης "Ανοικτό Κέντρο 
Εμπορίου Δήμου Κορινθίων" για τον συνδικαιούχο 

20.000,00 ΕΣΠΑ [ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ] 

42 02.64.7413.0003 Σύνταξη πράξης εφαρμογής Κεραμιδάκι- Αγιαννιώτικα 100.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II [ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΔΗΜΩΝ] 

  
ΣΥΝΟΛΟ:  11.002.621,54 

 

Όλα τα προτεινόμενα ανωτέρω έργα είναι αυτοτελή, λειτουργικά και χρησιμοποιήσιμα. 
 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  36 / 267/ 2021 

                              
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 15 - 11- 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: ΨΚΙ5ΩΛ7-ΚΙΠ
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