
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 26 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 07-06-2022 

 

       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’αριθμ.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 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα την 

7η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.18687/03-06-2022 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 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)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κυριαζή Αντώνιο, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός 

Αλέξανδρος,  

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος 

Ημερήσιας Διάταξης)  3)Κορδώσης Χρήστος, 4) Ζώγκος Ανδρέας. 

 

       Στην συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 

προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

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

   

ΑΔΑ: Ω3Τ0ΩΛ7-ΠΥΕ



         ΑΠΟΦΑΣΗ 331η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή 

χρηματοδοτήσεων από το Πράσινο Ταμείο»  αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ιη του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν η Οικονομική Επιτροπή «.. 

Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβα-

νομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και 

αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή 

δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του 

άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177)».  

      Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ'αριθμ.17/228/2022   

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με 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» καθώς και την υπ’αριθμ.  

20/265/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο 

για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) 

στο Δήμο Κορινθίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές 

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και θέτει υπόψη των μελών την υπ’αριθμ.πρωτ.18496/03-06-

2022, εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το Πράσινο Ταμείο και Τροποποίηση 
Προϋπολογισμού 
Σχετ.:  
1. Η αριθ. 239.3.1/25.5.2022 Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με θέμα «Ένταξη προτάσεων 
δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

2. Η αριθ. 240.3.1/1.6.2022 Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με θέμα «Ένταξη προτάσεων 
δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» για τη δράση «Σχέδια αστικής Προσβασιμότητας – 
Σ.Α.Π.» 

3. Οι αριθ. 17/228/2022 & 20/265/2022 σχετικές Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων  
 

σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και έχοντας υπόψη την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει […Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως 
χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε 
αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177)..],  
 

εισηγείται: 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1175083&partId=1883747
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1175083
ΑΔΑ: Ω3Τ0ΩΛ7-ΠΥΕ



Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 239.3.1/25.5.2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με 
θέμα «Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 
 
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 59.520,00 ευρώ για την σύνταξη «Επιχειρησιακού 
σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων 
», εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη. Το περιεχόμενο του ΕΣΕΚΚ 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 αποδοχή των όρων της αριθμ 240.3.1/1.6.2022 Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με 
θέμα «Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» για τη δράση «Σχέδια αστικής 
Προσβασιμότητας – Σ.Α.Π.» 
 
Δ. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 ευρώ για την  «Εκπόνηση σχεδίου αστικής 
προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κορινθίων», εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη. Το 
περιεχόμενο του σχεδίου καθορίζεται στην αριθ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 Απόφαση 
ΥΠΕΝ με θέμα «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ)» (ΦΕΚ Β΄ 5553) 
 
Ε. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως : 
Ε1. Εγγραφή του ποσού των 59.520,00 ευρώ [Πηγή Χρηματοδότησης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ] για την 
υπηρεσία  «Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων» σε Κ.Α. Εσόδου 1329.00ΧΧ (Λοιπές επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις και έργα)  
Ε2. Εγγραφή του ποσού των 74.400,00 ευρώ [Πηγή Χρηματοδότησης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ] για την 
υπηρεσία  «Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κορινθίων» σε Κ.Α. 
Εσόδου 1329.00ΧΧ (Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα)& 
Ε3. Εγγραφή νέας πίστωσης σε Κ.Α. εξόδου 30/6117.00ΧΧ του προϋπολογισμού με τίτλο «Σύνταξη 
επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 
Δήμου Κορινθίων» και ποσό 59.520,00 ευρώ  [Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ] & 
Ε4. Εγγραφή νέας πίστωσης σε Κ.Α. εξόδου 30/6117.00ΧΧ του προϋπολογισμού με τίτλο 
«Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κορινθίων» και ποσό 74.400,00 
ευρώ  [Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ] 
 

        Ο  Δήμαρχος Κορινθίων  
 
                    Βασίλειος  Νανόπουλος 
 

         Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :  

Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 239.3.1/25.5.2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με 

θέμα «Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 

εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων–Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», 

Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 59.520,00 ευρώ για την σύνταξη «Επιχειρησιακού 

σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων–Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Κορινθίων», 

εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη,   

https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/1329-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/1329-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/1329-%ce%bb%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%bf%cf%81%ce%b7%ce%b3%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
ΑΔΑ: Ω3Τ0ΩΛ7-ΠΥΕ



Γ. Την αποδοχή των όρων της αριθμ 240.3.1/1.6.2022 Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου με 

θέμα «Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» για τη δράση «Σχέδια αστικής Προσβασι-

μότητας – Σ.Α.Π.» και  

Δ. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 ευρώ για την  «Εκπόνηση σχεδίου αστικής 

προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κορινθίων», εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού.    

    

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την  αριθμ. πρωτ.18496/03-06-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού, την υπ’ αριθμ.239.3.1/25.5.2022  και την υπ’αριθμ.240.3.1/1.6.2022 Απόφαση 

Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, τις διατάξεις της παρ. ιη του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

  

       Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. 239.3.1/25.5.2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου 

Ταμείου με θέμα «Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για 

την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». 

 

       Β.- Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 59.520,00 ευρώ για την σύνταξη 

«Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 

Δήμου Κορινθίων», εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη.  

       Το περιεχόμενο του ΕΣΕΚΚ καθορίζεται από το άρθρο 92 του Ν.4759/2020 και θα συνταχθεί 

σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 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 αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ 240.3.1/1.6.2022 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου 

Ταμείου με θέμα «Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου 

Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» για τη δράση «Σχέδια αστικής 

Προσβασιμότητας – Σ.Α.Π.» 

 

      Δ.- Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 ευρώ για την «Εκπόνηση σχεδίου 

αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Κορινθίων», εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη. 

Το περιεχόμενο του σχεδίου καθορίζεται στην υπ’αριθμ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/2021 

Απόφαση ΥΠΕΝ με θέμα «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση ΣΧΕΔΙΟΥ 
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ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΑΠ)» (ΦΕΚ Β΄ 5553), όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται 

ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/331/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,   09-06-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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