
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 58 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

        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 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, δια περιφοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 

136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 

8:00 έως 8:30, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 59260/13-12-2022 

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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Ζώγκος Ανδρέας. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Κορδώσης Χρήστος. 
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          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     

  Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ’ επέκταση 

του θέματος, όπως αυτό αναγράφεται στην  υπ' αριθ. πρωτ. 59260/13-12-2022 πρόσκληση 

συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής «Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του 

έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων από τον προαστιακό σταθμό προς το κέντρο της πόλης της Κορίνθου 

πλησίον της Δομής Μεταναστών»», και συνίσταται στο ότι, λόγω της προσεχούς καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης, θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η σχετική 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για να ακολουθήσουν άμεσα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Δήμου Κορινθίων, οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την υποβολή της πρότασης του 

Δήμου για την εν θέματι χρηματοδότηση. 

  Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ’ επέκταση του 

θέματος ως ανωτέρω και δέχεται να συζητήσει και να αποφασίσει επ’ αυτού. 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 783η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

«Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση 

πεζοδρομίων από τον προαστιακό σταθμό προς το κέντρο της πόλης της Κορίνθου πλησίον 

της Δομής Μεταναστών»» και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 

53 Α’/11-3-2020) «Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής», όπου αναφέρεται «…2.Στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010(Α' 87) προστίθεται περίπτωση κβ', ως εξής: «κβ. (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 ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα», θέτει υπόψη 

των μελών της Επιτροπής την από 13-12-2022 σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:  

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση 
πεζοδρομίων από τον προαστιακό σταθμό προς το κέντρο της πόλης της Κορίνθου πλησίον της 
Δομής Μεταναστών» 
 

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 […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 KYA. οικ. 451019/21 (ΦΕΚ 6043 Β/20-12-2021): Καθορισμός των προϋποθέσεων και των 
όρων χρηματοδότησης των δικαιούχων της παρ. 2 του άρθρου 196 ν. 4662/2020 (Α' 27) από το 
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Ταμείο Αλληλεγγύης, του συστήματος διοίκησης, της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για 
χρηματοδότηση από το Ταμείο Αλληλεγγύης, της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολόγησης των 
προτάσεων, του ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των έργων, της διαδικασίας και των 
δικαιολογητικών εκταμίευσης των πόρων και κάθε άλλου σχετικού θέματος., με την οποία 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης των Δήμων από το ταμείο Αλληλεγγύης  
4. Την αριθ. 52938/31-1-2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γ΄ κύκλου για την υποβολή 
αιτήσεων των ενδιαφερόμενων Δήμων για τη χρηματοδότηση τους από το «Ταμείο Αλληλεγγύης» 
5. Την ανάγκη βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης και κυκλοφορίας των μεταναστών που 
φιλοξενούνται στην ανοιχτή Δομή της πόλεως της Κορίνθου καθώς και των κατοίκων της περιοχής  

 
Εισηγείται: 

Α. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση 
πεζοδρομίων από τον προαστιακό σταθμό προς το κέντρο της πόλης της Κορίνθου πλησίον της 
Δομής Μεταναστών», προϋπολογισμού 600.000,00€  
Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της 
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 

 

       Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την υποβολή 

πρότασης χρηματοδότησης στο Ταμείο Αλληλεγγύης από το Δήμο Κορινθίων, για την υλοποίηση 

του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων από τον προαστιακό σταθμό προς το κέντρο της πόλης της 

Κορίνθου πλησίον της Δομής Μεταναστών» προϋπολογισμού 600.000,00€, και την εξουσιοδότηση 

του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων & 

την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με την από 13-12-2022 σχετική εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ραντίτσα-Βασιλάκου, Ζαχαριάς, Κυριαζής, 

Πούρος και Ζώγκος δήλωσαν γραπτώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζουν 

θετικά.   

         Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κι έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 13-12-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς 

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

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

όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητά ανωτέρω, 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Α.- Την υποβολή, από το Δήμο Κορινθίων, πρότασης χρηματοδότησης, για την υλοποίηση του 

έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων από τον προαστιακό σταθμό προς το κέντρο της πόλης της 

Κορίνθου πλησίον της Δομής Μεταναστών» προϋπολογισμού 600.000,00€, στα πλαίσια της υπ΄ 

αριθ. 52938/31-1-2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος γ΄ κύκλου για την υποβολή 

αιτήσεων των ενδιαφερόμενων Δήμων για τη χρηματοδότηση τους από το «Ταμείο Αλληλεγγύης». 
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  Β.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Βασίλειου Νανόπουλου για την υπογραφή 

όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων και την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης 

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 58/783/2022.-

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 14-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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