
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-9-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 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 όπως ισχύει, 

συvεδρίασε σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 41993/23-9-2022 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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος 

(αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 30ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 

10ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου 

θέματος ημερήσιας διάταξής), 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 
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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. 

     

          Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Αποδοχή όρων ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και αποδοχή χρηματοδότησης», διότι πρέπει να γίνουν άμεσα όλες οι 

απαιτούμενες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την τροποποίηση του 

προϋπολογισμού του Δήμου και να ξεκινήσουν εγκαίρως οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την 

υλοποίηση των εν λόγω έργων, συνεπώς η σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να 

ληφθεί άμεσα         

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος 

εκτός ημερήσιας διάταξης. 

   

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 553η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

«Αποδοχή όρων ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 

2020 – Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» και αποδοχή χρηματοδότησης» 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, 

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)”.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τις αριθμ. 90/2022, 91/2022 και 

92/2022 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης στήριξης στο πλαίσιο της 

αριθ. 5474/23.12.2021 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για τη χρηματοδότηση των έργων με τίτλο: α) «Βελτίωση 

οδού σύνδεσης του οικισμού Αμόνι – Καλογερολίμανο με την Επ.Ο. Κορίνθου - Επιδαύρου», β) 

«Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό και γ) Βελτίωση οδού 

σύνδεσης του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα Χιλιομοδίου» και θέτει υπόψη των Μελών 

της Επιτροπής την υπ. αριθμ. πρωτ. 4128/29-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ465ΠΓ-805) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, με θέμα: Ένταξη των Πράξεων με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας στο 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 -Δράση 4.3.4 «Βελτίωση 

πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

καθώς και την υπ. αριθμ. πρωτ: 43214/30-09-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

<<<<  ΘΘέέμμαα::  ΑΑπποοδδοοχχήή  όόρρωωνν  έέννττααξξηηςς  ΠΠρράάξξεεωωνν  σσττοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ((ΠΠ..ΑΑ..ΑΑ..))  22001144  ––  

22002200  ––  ΔΔρράάσσηη  44..33..44..  ««ΒΒεελλττίίωωσσηη  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσεε  γγεεωωρργγιικκήή  γγηη  κκααιι  κκττηηννοοττρροοφφιικκέέςς  εεκκμμεεττααλλλλεεύύσσεειιςς»»  κκααιι    

ααπποοδδοοχχήή  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς    

Σχετ.:  

(1) Οι αριθ. 7/90/2022, 7/91/2022 και 7/92/2022 προηγούμενες Α.Ο.Ε. 

(2) Η αριθ. 4128/29.9.2022 Απόφαση Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων,  

Έχοντας υπόψη: 

1. Την ανωτέρω σχετική Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» 

2. Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική 

Επιτροπή [… Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 

συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον 

δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων 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: 

Α.  Την αποδοχή των όρων Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 

2014 – 2020 – Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805).  

 

Β.  Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 3.000.000,00 ευρώ για την υλοποίηση τριών 

πράξεων στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος Κορινθίων και ειδικότερα : 

• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα 

Χιλιομοδίου», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997276 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ (επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη : 1.000.000,00€) 
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• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αμόνι – Καλογερολίμανο με την Επ.Ο. 

Κορίνθου - Επιδαύρου», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997283 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ 

(επιλέξιμη δημόσια δαπάνη : 1.000.000,00€) 

• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό», 

κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997290 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη : 

1.000.000,00€) 

 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.>> 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αποδοχή 

των όρων Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 – Δράση 

4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» (ΑΔΑ: 

ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805) και την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 3.000.000,00 ευρώ για την 

υλοποίηση τριών πράξεων στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος Κορινθίων και ειδικότερα : 

• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα 

Χιλιομοδίου», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997276 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ (επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη : 1.000.000,00€) 

• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αμόνι – Καλογερολίμανο με την Επ.Ο. 

Κορίνθου - Επιδαύρου», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997283 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ 

(επιλέξιμη δημόσια δαπάνη : 1.000.000,00€) 

• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό», 

κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997290 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 

: 1.000.000,00€) 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, αριθμ. πρωτ. 4128/29-09-2022 (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ465ΠΓ-805) απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, την αριθμ. πρωτ. 43214/30-09-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού, 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 Ένταξης Πράξεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 

2014 – 2020 – Δράση 4.3.4. «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις» (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ4653ΠΓ-805), 
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Β.- Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 3.000.000,00 ευρώ για την υλοποίηση τριών 

πράξεων στα οποία είναι δικαιούχος ο Δήμος Κορινθίων και ειδικότερα : 

• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αγίου Ιωάννη με την κοινότητα 

Χιλιομοδίου», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997276 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ (επιλέξιμη 

δημόσια δαπάνη : 1.000.000,00€) 

• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Αμόνι – Καλογερολίμανο με την Επ.Ο. 

Κορίνθου - Επιδαύρου», κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997283 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ 

(επιλέξιμη δημόσια δαπάνη : 1.000.000,00€) 

• Έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού σύνδεσης του οικισμού Σπαθοβουνίου με τον οικισμό Μαψό», 

κωδικό ΟΠΣΑΑ 0035997290 και προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ (επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 

: 1.000.000,00€) 

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

και το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/553/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 03-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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