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Αριθμός Πρακτικού 11                        

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 16-3-2022 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 

8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά 

μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί 

εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη 

με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ 1011/4-3-2022 τεύχος β΄) 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 το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 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. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου 

Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σήμερα την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 7003/11-3-2022 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. 

       Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Αντώνιος 

Κυριαζής, 5)Αλέξανδρος Πνευματικός, 6)Νικόλαος Σταυρέλης, 7)Ανδρέας Ζώγκος. 
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Α π ό ν τ ε ς  

1)Γεώργιος Πούρος, 2)Χρήστος Κορδώσης. 

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

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 134η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

και παραλαβή των παραδοτέων «Τεύχη δημοπράτησης και τεχνικές προδιαγραφές» & 

«Φάκελος υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» της πράξης «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης 

(Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων»» θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής τον φάκελο με τα τεύχη και τα σχέδια της εν θέματι μελέτης, το από 10-3-2022 1ο 

πρακτικό της επιστημονικής επιτροπής παρακολούθησης της υπ΄ αριθ. πρωτ. 38424/23-12-2021 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – 

Α.Ο.Τ.Α.» για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο 

Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του 

Δήμου Κορινθίων»», το από 11-3-2022 1ο πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της 

ως άνω σύμβασης, καθώς την από 11-3-2022 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ :   Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων «Τεύχη δημοπράτησης και τεχνικές 

προδιαγραφές» & «Φάκελος υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» της πράξης 

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

Κορινθίων» 

  

Έχοντας υπ΄ όψιν: 

- Την αριθ. 38424/23-12-2021 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της 

«ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου 

για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης 

(Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων»» 

- Με το αριθμ. 6974/11-03-2022 έγγραφο της «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» μας 

υποβλήθηκε η 1η έκθεση Πεπραγμένων της από 23/12/2021 προγραμματικής σύμβασης για 

την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο 

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

Δήμου Κορινθίων»» 

- Η επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης για την πράξη «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο 

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

Δήμου Κορινθίων»» με το αριθμ. 1 πρακτικό της στις 10/3/2022, ενέκρινε τα εν λόγω 

παραδοτέα. 
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- Η κοινή επιτροπή παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της προγραμματικής 

σύμβασης με το αριθμ. 1 πρακτικό της στις 11/03/2022 πιστοποίησε, ενέκρινε και παρέλαβε 

την εν λόγω παραδοτέα. 

- Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής έλεγξε τα παραδοτέα στις 11/03/2022 

 

Παρακαλούμε 

 

για την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων «Τεύχη δημοπράτησης και τεχνικές 

προδιαγραφές» & «Φάκελος υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» της πράξης «Δημιουργία 

Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων», προκειμένου να 

χρησιμοποιηθούν για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου 

στον άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού 

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

2021. 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση και 

παραλαβή των παραδοτέων «Τεύχη δημοπράτησης και τεχνικές προδιαγραφές» & «Φάκελος 

υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» της πράξης «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε 

επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή 

πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον άξονα Προτεραιότητας 2 

(ΑΠ2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού 

προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, σύμφωνα και με την ως άνω 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, που αφορά στη δημιουργία επτά πάρκων 

τσέπης σε επιλεγμένα σημεία της πόλης δια μέσου προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού με 

διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Αναφέρει πως η εν λόγω πρόταση θα 

κατατεθεί αμέσως στις επόμενες μέρες στο αντίστοιχο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, καθώς η Οικονομική 

Επιτροπή έχει λάβει σχετική απόφαση, και πως τα πάρκα της πρότασης είναι Λεωφόρος Αθηνών και 

Σμύρνης, Εθνικής Αντίστασης, μπροστά από το 1ο Δημοτικό Σχολείο, Λεωφόρος Αθηνών, μπροστά 

στο Νοσοκομείο, Πατρών, Κροκιδά και Σίνα, Πατρών, Κροκιδά και Παλαμά, Πελλήνης, Σοφοκλέους, 

Αγιαννιώτικα.   

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως συμφωνεί με την αναγκαιότητα 

και την υποβολή πρότασης για να εκτελεστεί το εν λόγω έργο, αλλά έχει γενικότερη αντίρρηση στο να 

δίνει ο Δήμος αυτές τις απλές μελέτες στο ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟ με μεγάλο κόστος, κάτι που θεωρεί ότι 

επιβαρύνει με δυσβάσταχτα ποσά το Δήμο και οδηγεί στη διάλυση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 

και υπό αυτήν την έννοια δεν ψηφίζει την εν λόγω διαδικασία δια μέσου ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΥ. 
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  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ δημιουργήθηκε για να απλοποιήσει 

τις διαδικασίες, να συντομεύσει την υλοποίηση των έργων και ιδιαίτερα εκείνων που χρηματοδοτούνται 

από το Πράσινο Ταμείο και είναι εκατό τοις εκατό χρηματοδοτούμενα. 

Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τα τεύχη της μελέτης που έχουν 

παραλάβει δεν έχουν θεώρηση, παραλαβή από την τεχνική υπηρεσία, δεν έχει υπογράψει κανένας 

υπηρεσιακός παράγοντας του Δήμου αυτή τη μελέτη που έχει εκπονήσει κάποια εταιρεία, που της 

ανέθεσε ο ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ και ρωτάει αν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με αυτό. 

  Ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων κ. Σπηλιόπουλο, ο οποίος 

αναφέρει πως η υπηρεσία έχει θεωρήσει τη μελέτη κι έχει υπογράψει κι η κυρία Σούκουλη, αν. 

προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, στο πρακτικό της επιστημονικής 

επιτροπής, και όταν θα υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο, τα τεύχη και οι μελέτες θα είναι θεωρημένα και 

από την υπηρεσία Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, ζητά διευκρίνιση εάν η έλλειψη θεώρησης της αρμόδιας 

υπηρεσίας του Δήμου αφορά μόνο στα τεύχη που έχουν σταλεί στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

και αν υπάρχει θεώρηση στα τεύχη που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

  Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου αναφέρει πως αναγκαστικά θα έχει, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να 

υποβληθεί στο Πράσινο Ταμείο και πως η κυρία Σούκουλη έχει υπογράψει το πρακτικό. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως, μετά τις διαβεβαιώσεις του 

Γενικού Γραμματέα του Δήμου ότι είναι θεωρημένη η μελέτη, δεν έχει αντίρρηση. 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, τα παραδοτέα της μελέτης, τα σχετικά πρακτικά των επιστημονικής 

επιτροπής παρακολούθησης και κοινής επιτροπής παρακολούθησης, την από 11-3-2022 εισήγηση 

της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, 

έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Αλεξ. Πνευματικού) 

  Την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων «Τεύχη δημοπράτησης και τεχνικές προδιαγραφές» & 

«Φάκελος υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» της πράξης «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket 

Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου Κορινθίων», της υπ΄ αριθ. πρωτ. 38424/23-12-2021 

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» 

για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή πρότασης στο Πράσινο 
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Ταμείο με τίτλο «Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους ΚΧ του Δήμου 

Κορινθίων»», προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό 

της παρούσης. 

 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/134/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-3-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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