
Α ΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 18-4-2022

       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. 20354/8-4-
2022 (ΦΕΚ 1724/9-4-2022 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 τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 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 18η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 
14:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. πρωτ. 
10842/14-4-2022 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.
       Στην 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 κι 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 
4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης 
Νικόλαος (αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος).

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Ζώγκος Ανδρέας, 2)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης). 
   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

      ΑΠΟΦΑΣΗ 228η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη και χρηματοδότηση 
της σύνταξης «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων» 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 υπ’όψιν των 
μελών της Επιτροπής την από  14-04-2022,   σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς 
Γραφείου Προγραμματισμού που έχει ως εξής:  
 
Θέμα: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την ένταξη και 
χρηματοδότηση της σύνταξης «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων»
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. 4559/28.6.2021 (Κωδικός Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021) Πρόσκληση 
Υποβολής Προτάσεων του Πράσινου Ταμείου 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/10 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 72, παρ. 1η […Η 
Οικονομική Επιτροπή 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 και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή 
επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως 
αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.…..]
2. Το ν. 4759/20 (Α΄ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής 
Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 92 [Επιχειρησιακό σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων], σύμφωνα με το οποίο [….1. Για 
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ΑΔΑ: 6ΛΧΞΩΛ7-ΚΟ6



τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την 
απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι 
καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται 
οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι 
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η 
απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, ως 
προς την αναγκαιότητα υλοποίησής τους, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για 
την πόλη. 2. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους δεν έχει 
συντελεσθεί η απαλλοτρίωση διακρίνονται σε: α. χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί 
η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης, β. χώρους, για τους 
οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η 
έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης, γ. χώρους, για τους οποίους έχει 
αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για 
την τροποποίηση του σχεδίου, δ. λοιπούς χώρους, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω 
περιπτώσεις. 3. Τα ανωτέρω στοιχεία αντλούνται από την πλατφόρμα της 
Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου του άρθρου 65 του ν. 4495/2017 (Α' 
167) ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του δήμου. 4. Για τις ανάγκες σύνταξης του επιχειρησιακού σχεδίου του 
παρόντος, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό 
Κτηματολόγιο», που έχει συσταθεί με τον ν. 4512/2018 (Α' 5), παρέχει προς τους 
δήμους την αναγκαία πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Συστήματος Πληροφοριών 
Εθνικού Κτηματολογίου. 5. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, μετά την 
κατάταξή τους σύμφωνα με την παρ. 2, ιεραρχούνται με βάση την αναγκαιότητά τους 
για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή 
δημοτικής κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει παρέλθει από 
την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 6. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται 
με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου δήμου…]
3. Την αριθ. 4559/28.6.2021 (Κωδικός Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021) Πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» - Α.Π. 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου, σύμφωνα με την οποία 
καλείται το σύνολο των Δήμων της χώρας για την υποβολή προτάσεων με 
αντικείμενο την κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου εξασφάλισης Κοινόχρηστων και 
Κοινωφελών χώρων, με χωρικό πεδίο εφαρμογής τα διοικητικά όρια του Δήμου και 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30η Ιουνίου 2022.
4. Την αριθ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14.6.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τεχνικές οδηγίες για τη σύνταξη 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών 
Χώρων», με αντικείμενο την παροχή κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση των 
παραδοτέων του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε εφαρμογή του άρθρου 92 του ν. 
4759/2020.
5. Τον οδηγό διαχείρισης του Πράσινου Ταμείου για τη δράση «Επιχειρησιακό 
σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», όπου 
μεταξύ άλλων καθορίζεται:

•το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης ανά δυνητικό δικαιούχο, που για το Δήμο 
Κορινθίων υπολογίζεται στα 48.000,00 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ) 
•τη διαδικασία υποβολής προτάσεων
•τα δικαιολογητικά υποβολής κλπ
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Εισηγείται:
Α.  Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 4559/28.6.2021 (Κωδικός Πρόσκλησης Ε.Σ. 
2021) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» - Α.Π. 2 «ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου 
Ταμείου

Β.  Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση της 
σύνταξης «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων». 
Το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 ευρώ 
(χωρίς το ΦΠΑ) .
Η πρόταση αφορά στην κατάρτιση Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Κορινθίων, το περιεχόμενο 
του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 92 του ν. 4759/2020 και θα συνταχθεί  
σύμφωνα με την αριθ.  οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14.6.2021 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τεχνικές οδηγίες για τη σύνταξη 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών 
Χώρων»,

Γ.  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης και την 
υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων.

                             Ο  Δήμαρχος  Κορινθίων

           Βασίλειος  
Νανόπουλος

          Ο Πρόεδρος κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται την αποδοχή των όρων της 
υπ’αριθμ. 4559/ 28.6.2021 (Κωδικός Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021) Πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων 
και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» - Α.Π. 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου,  την υποβολή 
πρότασης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση της σύνταξης 
«Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – 
Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων», ύψους αιτούμενης χρηματοδότησης 48.000,00 ευρώ 
(άνευ Φ.Π.Α.)  και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης 
στήριξης και την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης 
εγγράφων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
       Στο σημείο αυτό ο κ.Σταυρέλης προτείνει να συμπεριληφθούν στην μελέτη και τα 
Αθίκια και το Χιλιομόδι που έχουν Σχέδιο Πόλης.
           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Αυτοτελούς 
γραφείου Προγραμματισμού 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 
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ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έστω κι αυτές δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
       Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 4559/28.6.2021 (Κωδικός 
Πρόσκλησης Ε.Σ. 2021) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη δράση 
«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – 
Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» - Α.Π. 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου,
       Β.- Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη και 
χρηματοδότηση της σύνταξης «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων». 
Το ύψος της αιτούμενης χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00 ευρώ 
(άνευ Φ.Π.Α.).
Η πρόταση αφορά στην κατάρτιση Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Κορινθίων, το περιεχόμενο 
του οποίου καθορίζεται από το άρθρο 92 του ν. 4759/2020 και θα συνταχθεί  
σύμφωνα με την αριθ.  οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14.6.2021 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Τεχνικές οδηγίες για τη σύνταξη 
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών 
Χώρων»,
      Γ.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης 
και την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων.
        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/228/2022.-

                                                                         Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 03-05-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΛΧΞΩΛ7-ΚΟ6
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