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Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 26-7-2022 

 

       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 του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα 

της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

29502/22-7-2022 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 έξι (6) μέλη και 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)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Κορδώσης Χρήστος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

3)Ζώγκος Ανδρέας.  

 

  Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 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, συνδέθηκε. 
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   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 435η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή 

των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου 

Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης» και υποβολή 

αίτησης χρηματοδότησης» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 43972/1-

7-2022 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών περί υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο 

πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας», την υπ΄ αριθ. 107/2022 μελέτη του Δήμου Κορινθίων 

με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 3.500.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), καθώς και την από 25-7-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 

του Υπουργείου Εσωτερικών που χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης» 

και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 24748/30.8.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ), με θέμα «Ορισμός 

Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών» 

2. Την αριθ. 43972/1-7-2022 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από το 

«Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης» 

3. 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. …..] 

 

Εισηγείται: 

Α. Την αποδοχή των όρων της αριθ. 43972/1-7-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών 

για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας», που 

χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης» 

Β. Την έγκριση της αριθ. 107/2022 μελέτης  και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση 

πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου», προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ 
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Γ. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη στο ανωτέρω 

πρόγραμμα και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» και 

προϋπολογισμό 3.500.000,00 ευρώ 

Δ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την 

υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων. 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή των όρων της ως άνω αναφερόμενης 

Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, την έγκριση της υπ΄ αριθ. 107/2022 μελέτης και των 

τευχών δημοπράτησης αυτής για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» 

προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την υποβολή αίτησης 

χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για την ένταξή του στο ως άνω αναφερόμενο πρόγραμμα και 

την χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 

3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για 

την υποβολή της εν λόγω αίτησης χρηματοδότησης και την υπογραφή όλων των σχετικών με την 

υποβολή της πρότασης εγγράφων. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είναι πολύ μικρό το χρονικό 

διάστημα που δίνει η πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης και πως θα 

έπρεπε οι ενδιαφερόμενοι να αιτηθούν παράτασης.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως στην πρόσκληση 

αυτή υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα αυτό, που έχουν να κάνουν με 

την ασφάλεια της ζωής σε σημεία επικίνδυνα για ατυχήματα και πως η σχετική μελέτη του Δήμου δεν 

αντικατοπτρίζει κάτι τέτοιο και είναι πρόχειρη.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπάρχουν πολύ 

επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο του Δήμου, όπου πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, όπως για 

παράδειγμα στην περιοχή «Κανταρέ», στη Λεωφόρο Αθηνών στη συμβολή με την οδό Ποσειδωνίας, 

σε Αλμυρή και Λουτρά πρέπει να ολοκληρωθούν τα πεζοδρόμια στην εθνική οδό, στην έξοδο της 

Κορίνθου στην περιοχή «Καπαγερίδη».  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν θα ψηφίσει το θέμα και 

πως θα έπρεπε να δοθεί παράταση πέραν της 29-7-2022, προκειμένου ο Δήμος Κορινθίων να 

συντάξει σχετική μελέτη, που να έχει ουσία, ούτως ώστε να «πιάσουν τόπο» τα χρήματα και να 

λυθούν πολλά προβλήματα που υπάρχουν. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Δήμος Κορινθίων κατά τη διάρκεια της παρούσας 

δημοτικής αρχής έχει μεγάλη επιτυχία στην απορρόφηση κονδυλίων, διότι πάντα προετοιμάζονται 

σωστά και έχουν τους σωστούς συνεργάτες.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως επιμέρους στοιχεία 

μπορούν να ενταχθούν στην σχετική μελέτη και να γίνουν όλα όσα πρέπει. 

  Ο κ. Κορδώσης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η εισήγηση μιλάει όντως για έργα 

για λόγους ασφάλειας και πως διαφωνεί με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο Δήμος να χωροθετήσει τα 

έργα στη σχετική μελέτη. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως υπάρχουν ζητήματα 

σημαντικά σε επίπεδο μελετών, που έπρεπε ήδη να υπάρχουν, και ο Δήμος να είναι 

προετοιμασμένος.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, σημεία στο οδικό δίκτυο του Δήμου Κορινθίων, που 
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εκτιμά πως είναι επικίνδυνα για θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, αναφέρει πως θα πρέπει να εντάξει 

ο Δήμος και να ξεκινήσουν άμεσα μελέτες για τα σημεία αυτά, αναφέρει πως εκτιμά πως θα δοθεί 

παράταση της προθεσμίας για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο εν θέματι πρόγραμμα και 

πως θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ο Δήμος να εντάξει όλα αυτά τα σημεία, προκειμένου να ενισχυθεί 

η ασφάλεια των δρόμων του Δήμου Κορινθίων.  Αναφέρει πως ψηφίζει λευκό. 

  Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως συμφωνεί πως πρέπει να γίνουν 

ορισμένες παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως το εν λόγω 

πρόγραμμα περιλαμβάνει τα πάντα και πως ο Δήμος επέλεξε να κάνει κάποιες βελτιώσεις με 

πεζοδρομήσεις και ηλεκτροφωτισμό.  Αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως παρεμβάσεις με κατασκευή 

κυκλοφοριακών κόμβων και λοιπά δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος, διότι απαιτείται κυκλοφοριακή 

μελέτη, η οποία δεν υπάρχει. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως στην εθνική οδό από τον Ισθμό έως και την Αρχαία 

Κόρινθο ο Δήμος Κορινθίων δεν μπορεί να παρέμβει, καθώς είναι ευθύνη και αρμοδιότητα της 

Περιφέρειας.  

 

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

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 43972/1-7-2022 Πρόσκληση του ΥΠ.ΕΣ., την υπ΄ αριθ. 107/2022 

μελέτη του Δήμου Κορινθίων, την από 25-7-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 

γενικότερα κάθε σχετικής νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος 

δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 

4555/2018) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με λευκή ψήφο του κ. Πνευματικού Αλέξ.) 
   

   Α.- Αποδέχεται τους όρους της υπ΄ αριθ. πρωτ. 43972/1-7-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου 

Εσωτερικών για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής 

ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης».  

  Β.- Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 107/2022 μελέτη με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» 

προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που έχει συνταχθεί από τη 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων,  και τα τεύχη δημοπράτησης 

της εν λόγω μελέτης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου», 

προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

  Γ.- Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη στο Πρόγραμμα 

«Βελτίωση οδικής ασφάλειας», που χρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης», και 

χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» και 
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προϋπολογισμό 3.500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τους όρους της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 43972/1-7-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

  Δ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υποβολή της ως άνω 

αναφερόμενης αίτησης χρηματοδότησης 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 33/435/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 27-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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