
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 36 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-8-2022 

 

       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 18η Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 33934/12-8-2022 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) Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (στα θέματα 8ο και 9ο ήταν εκτός σύνδεσης), 6)Σταυρέλης 

Νικόλαος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

  1) Κυριαζής Αντώνιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 

19ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

  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 488η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση της με αριθμό 59/655/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 

υποβολής πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου 

Ταμείου για υποβολή προτάσεων στο άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» υπενθυμίζει στα Μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 59/655/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου 

για υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 

Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και θέτει υπόψη των Μελών την υπ. αριθμ. 34345/17-08-

2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως 

εξής:  

 

<< Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 59/655/2021 Α.Ο.Ε. περί υποβολής πρότασης του Δήμου 

Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για υποβολή προτάσεων στον 

άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου»  

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. Την αριθ. 59/655/2021 προηγούμενη Α.Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων 

3. Την από 5/4/2022 υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων για ένταξη και χρηματοδότηση της 

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

4. Τις από 8/8/2022 παρατηρήσεις για υποβολή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων 

για την ολοκλήρωση αξιολόγησης της πρότασης του Δήμου Κορινθίων  

Εισηγείται: 

Την τροποποίηση της αριθ. 59/655/2021 προηγούμενης απόφασης Ο.Ε. και συγκεκριμένα την 

διόρθωση - τροποποίηση του μέρους Β ως εξής : 

 

Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Πράσινο Ταμείο για τη Χρηματοδότηση στα 

πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 
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στο Μέτρο 2 «Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο», για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο 

«Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους Κ.Χ. του Δήμου Κορινθίων», 

προϋπολογισμού 247.683,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τη αριθ. 

51/2022 μελέτη.>> 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την τροποποίηση - διόρθωση της υπ'αριθμ. 

59/655/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Υποβολή πρότασης του Δήμου 

Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για υποβολή προτάσεων στον 

άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου», ως προς το μέρος Β, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ. αριθμ. 59/655/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, την αριθμ. 34345/17-08-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και 

ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Τροποποιεί την αριθμ 59/655/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Υποβολή 

πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για υποβολή 

προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και συγκεκριμένα αντικαθιστά το μέρος Β αυτής ως εξής: 

 

Β) Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Πράσινο Ταμείο για τη Χρηματοδότηση στα 

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

2021 στο Μέτρο 2 «Παρεμβάσεις στον Αστικό Χώρο», για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο 

«Δημιουργία Πάρκων Τσέπης (Pocket Parks) σε επιλεγμένους Κ.Χ. του Δήμου Κορινθίων», 

προϋπολογισμού 247.683,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τη αριθ. 

51/2022 μελέτη. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 59/655/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/488/2022.- 

 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 22-8-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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