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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvπής τoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Δήμoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Κoριvθίωvoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvριvθίωvθίωvvθίωv

Της 18-5-2022

       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,  και  λαμβάνοντας  υπόψη τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.

23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 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 την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16

Μαΐου 2022 και  ώρα 6:00»,  την υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔΦ.69/206/οικ.6824/2-5-2022:  Μέτρα και

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

του Υπουργείου  Εσωτερικών,  συvεδρίασε,  δια  ζώσης, σήμερα την 18η Μαΐου 2022,  ημέρα της

εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 14:30, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ.

13868/13-5-2022 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 εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής

Αντώνιος, 5)Μπίτζιος Δημήτριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο), 6)Πνευματικός

Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Ζώγκος Ανδρέας, 9)Κορδώσης Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς. 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
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      ΑΠΟΦΑΣΗ 270  η  :   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή

αίτησης στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Αρδευτικά Δίκτυα Άσσου –

Λεχαίου με νερό της Ε.Ε.Λ. Κoριvθίωvορίνθου - Λουτρακίου» στο πλαίσιο της αριθ. 5473/23.12.2021

(με κωvδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του

Προγράμματος  Αγροτικής  Ανάπτυξης  (ΠΑΑ)  2014  –  2020»  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 ο Πρόεδρος θέτει  υπ’όψιν των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ.14250/17-05-2022

εισήγηση  του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: Υποβολή αίτησης στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Αρδευτικά
δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου» στο πλαίσιο της αριθ.
5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων,

Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 5473/23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκληση της Ειδικής

Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, που
αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία
του ενεργητικού»- Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» & την αριθ. 1359/5.5.2022
1η Τροποποίηση αυτής (ως προς την ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής πρότασης), με την
οποία καλούνται ως δυνητικοί δικαιούχοι Δήμοι και Περιφέρειες , ως αρμόδιοι των έργων
υποδομών εγγείων βελτιώσεων, για την υποβολή προτάσεων έργων

2. Την αριθ. 24164/179/2014 , (Β΄ 1313) Απόφαση τροποποίησης της συστατικής πράξης της
ΔΕΥΑ Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία τα δίκτυα άρδευσης του επεξεργασμένου ύδατος
των βιολογικών καθαρισμός ανήκουν στην περιουσία της Επιχείρησης

3. Το γεγονός ότι η ΔΕΥΑ Κορίνθου έχει εκπονήσει πλήρες φάκελο και τεύχη δημοπράτησης
για την υλοποίηση του έργου «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ
Κορίνθου-Λουτρακίου», έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Επίσης είναι
ο φορέας που θα δημοπρατήσει το έργο, θα παρακολουθήσει την εκτέλεσή του και θα έχει
την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής
τους.

4. 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.
…..]
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Εισηγείται:
Α.  Την  αποδοχή  των όρων της  αριθ.  5473/23.12.2021  (με  κωδικό  4.3.1_2021  Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.)
πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2014 – 2020», που αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4 «Επενδύσεις σε
υλικά  στοιχεία  του ενεργητικού»  -   Δράση 4.3.1 «Υποδομές  εγγείων βελτιώσεων» & της αριθ.
1359/5.5.2022 1η Τροποποίησης αυτής
Β.  Την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Κορινθίων, ως δυνητικού δικαιούχου για ένταξη και
χρηματοδότηση στο ανωτέρω πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου
με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου».
Γ.  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης και την υπογραφή
όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων.
Δ.  Να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου , σύμφωνα και
με τη μελέτη εφαρμογής
                             Ο  Δήμαρχος Κορινθίων

           Βασίλειος  Νανόπουλος

          Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος  εισηγείται: Α. Την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 5473/

23.12.2021 (με κωδικό 4.3.1_2021 Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του

Προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», που αφορά στην υποβολή προτάσεων

στο  πλαίσιο  του  Μέτρου  4  «Επενδύσεις  σε  υλικά  στοιχεία  του  ενεργητικού»  -   Δράση  4.3.1

«Υποδομές  εγγείων  βελτιώσεων»  &  της  αριθμ.  1359/5.5.2022  1η  Τροποποίησης  αυτής,  Β. Την

υποβολή  αίτησης  στήριξης  του  Δήμου  Κορινθίων,  ως  δυνητικού  δικαιούχου  για  ένταξη  και

χρηματοδότηση στο ανωτέρω πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου – Λεχαίου με

νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου», Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της

αίτησης στήριξης και την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων, Δ.

Να βεβαιωθεί ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου , σύμφωνα και με τη

μελέτη εφαρμογής,  σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

       Στο σημείο αυτό, παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευματικός και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι εάν  υποβληθεί

πλήρης και ανταγωνιστικός φάκελος, ο Δήμος έχει μεγάλες πιθανότητες να εγκριθεί η αίτηση και ότι

συμφωνεί με την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.

       Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεννόηση με το Υπουργείο

Αγροτικής  ανάπτυξης  ούτως  ώστε  ο  φάκελος  που  θα  καταθέσει  ο  Δήμος  να  είναι  πλήρης,

ανταγωνιστικός και έχει μεγάλες πιθανότητες έγκρισης.

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας

υπ’όψιν  την  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ’αριθμ.πρωτ.14250/17-05-2022  εισήγηση  του

Αυτοτελούς  Γραφείου  Προγραμματισμού,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72,  Ν.3852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, την παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει, καθώς

και κάθε ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

ΑΔΑ: 99Α0ΩΛ7-Λ7Τ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α.- Την  αποδοχή των  όρων  της  υπ’αριθμ.  5473/23.12.2021  (με  κωδικό  4.3.1_2021

Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α.)  πρόσκλησης  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Εφαρμογής  του  Προγράμματος  «Αγροτικής

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», που αφορά στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 4

«Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» -  Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»

& της αριθμ. 1359/5.5.2022 1η Τροποποίησης αυτής,

Β.-  Την υποβολή αίτησης στήριξης του Δήμου Κορινθίων, ως δυνητικού δικαιούχου για

ένταξη και χρηματοδότηση στο ανωτέρω πρόγραμμα του έργου με τίτλο «Αρδευτικά δίκτυα Άσσου

– Λεχαίου με νερό από την ΕΕΛ Κορίνθου-Λουτρακίου», 

Γ.-  Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης στήριξης και την

υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων, 

Δ.-   Να βεβαιωvθεί ότι  δεν  απαιτούνται  απαλλοτριώσεις  για  την  υλοποίηση του έργου,

σύμφωνα και με τη μελέτη εφαρμογής,  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 21/270/2022.-  

                                                                Ακριβές απόσπασμα

Κoριvθίωvόρινθος, 19-5-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 99Α0ΩΛ7-Λ7Τ
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