
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  23-11-2021 

 
      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 της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 

69136/4-11-2021 (ΦΕΚ 5138/5-11-2021 Β΄ τεύχος) 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 τo Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθ. πρωτ. 34317/19-11-2021 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' 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

 

  Στη συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πούρος 

Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης Χρήστος, 

4)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

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

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 655η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Υποβολή 

πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για 

υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές  Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»» αναφέρει ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’/11-3-2020) «Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής 

Επιτροπής» «…2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010(Α' 87) προστίθεται 

περίπτωση κβ', ως εξής: «κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη 

χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς 

πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα».  Εν συνεχεία 

θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 18-11-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου,  η οποία έχει ως εξής:   

 

Θέμα: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για υποβολή 
προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές  Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»   
Σχετ.: Η αριθμ. 4410/22.06.2021 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2021»  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθμ. 16711/18.06.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ110ΩΛ7-ΟΜΤ) «Ορισμός Αμίσθου 
Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής» 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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2. Την αριθ. 24747/30.08.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΞΗΚΩΛ7-04Σ), «Τροποποίηση 
Απόφασης ορισμού Αμίσθου Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής» 
3. Την αριθμ. 4410/2021  Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο - 
2021»  
4. Το Ν. 3852/10 (Α΄ 87)» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 72, παρ. 1η […Αποφασίζει για την υποβολή 
προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων 
και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε 
άλλου φορέα …..] 

Εισηγείται: 
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 4410/22.06.2021 της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για 
υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2  (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με κωδικό Πρόσκλησης «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο - 2021»  
 
Β. Την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για τη Χρηματοδότηση στα πλαίσια του 
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, στο Μέτρο 
2 «Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο»,  για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο  ‘Δημιουργία Πάρκων 
Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων’, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
206.533,60 €. 
Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, το συνολικό ποσό ένταξης που δύναται ο 
Δήμος να αιτηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 206.553,60 ευρώ (που για το μέτρο 2 της 
Πρόσκλησης διαμορφώνεται από τον τύπο Χ2=(200.000+Π)* 0,80, όπου Π = ο μόνιμος πληθυσμός 
του Δήμου).  
Επίσης, το ποσό τελικής ένταξης δεν μπορεί σύμφωνα με την πρόσκληση να υπερβεί το 80% του 
Οριστικού προϋπολογισμού. Θα υποβληθεί σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
προκειμένου να λάβει απόφαση δέσμευσης κάλυψης από ίδιους πόρους του υπόλοιπου ποσοστού 
20% (δηλαδή ποσού 41.310,72 ευρώ) εφόσον η δαπάνη των  εκτελούμενων δράσων είναι πλέον 
του ποσού  των 206.553,60 ευρώ 
 
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της 
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή των όρων της ως άνω αναφερόμενης, 

την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων, στο πλαίσιο της ως άνω αναφερόμενης 

Πρόσκλησης, με τίτλο «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του 

Δήμου Κορινθίων’» ενδεικτικού προϋπολογισμού 206.533,60€, και την εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης 

εγγράφων και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

       

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την παρ. 2 του άρθρου 117 του 

Ν.4674/2020, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έστω κι αυτές 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

            

  Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ΄ αριθ. πρωτ. 4410/22-6-2021 Πρόσκλησης του Πράσινου 

Ταμείου με κωδικό «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο - 2021» περί υποβολής προτάσεων στον Άξονα 

Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021. 

  Β.- Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Πράσινο Ταμείο για τη Χρηματοδότηση 

στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 

2021, στο Μέτρο 2 «Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο»,  για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο  

«Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων» 

ενδεικτικού προϋπολογισμού 206.533,60€. 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, το συνολικό ποσό ένταξης που δύναται ο 

Δήμος να αιτηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 206.553,60€ (που για το μέτρο 2 της 

Πρόσκλησης διαμορφώνεται από τον τύπο Χ2=(200.000+Π)* 0,80, όπου Π = ο μόνιμος 

πληθυσμός του Δήμου).  

Επίσης, το ποσό τελικής ένταξης δεν μπορεί σύμφωνα με την πρόσκληση να υπερβεί το 80% του 

Οριστικού προϋπολογισμού. Θα υποβληθεί σχετική εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

προκειμένου να λάβει απόφαση δέσμευσης κάλυψης από ίδιους πόρους του υπόλοιπου ποσοστού 

20% (δηλαδή ποσού 41.310,72€) εφόσον η δαπάνη των  εκτελούμενων δράσεων είναι πλέον του 

ποσού  των 206.553,60€. 

  Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλειου Νανόπουλου για την υπογραφή 

όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/655/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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