
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 60 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 20-12-2022 

 

        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, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ. 60169/16-12-2022 

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) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Πούρος Γεώργιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση 

του 1ου θέματος ημερησίας 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. 
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          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

           

          ΑΠΟΦΑΣΗ 841η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση 

της με αριθμό 52/686/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Επιμελητήριο Κορινθίας για την 

υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου επιμελητηρίου Κορινθίας» και έγκρισης 

των όρων αυτής» υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 686/2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το 

Επιμελητήριο Κορινθίας για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου επιμελητηρίου 

Κορινθίας» και έγκρισης των όρων αυτής. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου προκειμένου να προβεί στον 

έλεγχο της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ζήτησε με το υπ. αριθμ. 

1716421/01.12.2022 έγγραφο, την αποστολή στοιχείων και θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής 

την υπ’αριθμ.πρωτ. 60473/20.12.2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του 

Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής:  

 

Θέμα: Τροποποίηση της με αριθμό 52/686/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 
σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Επιμελητήριο Κορινθίας για την 
υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου επιμελητηρίου Κορινθίας» και έγκρισης των 
όρων αυτής.. 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Ο  Δήμαρχος  Κορινθίων, 

έχοντας υπόψη: 

1) Το Άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και το Άρθρο 100 του 

Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

2) Την αριθμ. 52/686/2022 προηγούμενη Α.Ο.Ε. με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής 

Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Επιμελητήριο Κορινθίας για την υλοποίηση του έργου 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου επιμελητηρίου Κορινθίας, και έγκρισης των όρων αυτής» 

3) Το αριθ. 171642/1.12.2022 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού 

Κορινθίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι με θέμα «Αποστολή Στοιχείων» 

4) Την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αριθ. 1611/29-9-2022 Πράξης της Διοικητικής Επιτροπής του 

Επιμελητηρίου Κορινθίας 

3) Την ανάγκη αποτύπωσης στο σώμα της Προγραμματικής σύμβασης του γεγονότος ότι 

αυτή δεν έχει Οικονομικό Αντικείμενο 

 

Προτείνεται: 

Η τροποποίηση της αριθ. 52/686/2022 προηγούμενης Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, στο 

μέρος Β αυτής και ειδικότερα την αντικατάσταση του Άρθρου [3] της Προγραμματικής Σύμβασης με 

το κάτωθι : 

 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο. 

Αφορά μόνο την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις Ενεργειακής 

Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Κορινθίας» [Κατασκευαστικές εργασίες] με βάση την τεχνική 
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επάρκεια που διαθέτει ο φορέας Υλοποίησης  για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και 

μελετών κατά το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 . 

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 1 ανέρχεται σε 79.831,85 ευρώ . 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου  Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος -  

Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής  Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ και του  

Φορέα Ελέγχου του Προγράμματος και του φορέα Ελέγχου του προγράμματος  - ΝΠΙΔ «Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΚΑΠΕ), εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα 

χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του 1ου Υποέργου, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο 

του Έργου.>> 

 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής την τροποποίηση της με 

αριθμό 52/686/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Επιμελητήριο Κορινθίας για την υλοποίηση 

του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου επιμελητηρίου Κορινθίας» και έγκρισης των όρων 

αυτής, ως προς το μέρος Β αυτής και ειδικότερα την αντικατάσταση του άρθρου 3 «ΠΟΣΑ ΚΑΙ 

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» της Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την ως άνω 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  

 
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ. 52/686/2022 Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, την με αριθμ. πρωτ. 60473/20-12-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

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

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη έστω  

και εάν δεν αναφέρεται ρητά,   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

         Τροποποιεί την αριθμ. 52/686/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Επιμελητήριο Κορινθίας για την 

υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου επιμελητηρίου Κορινθίας» και έγκρισης των 

όρων αυτής, ως προς το μέρος Β αυτής και ειδικότερα την αντικατάσταση του άρθρου 3 «ΠΟΣΑ 

ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» της Προγραμματικής Σύμβασης ως κάτωθι:  

 

Από: 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου (υποέργα 1 2 , 3 & 4) της προγραμματικής 

σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 112.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου  Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος -  Διεύθυνση 
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Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής  Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ και του  Φορέα Ελέγχου του 

Προγράμματος και του φορέα Ελέγχου του προγράμματος  - ΝΠΙΔ «Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας» (ΚΑΠΕ), εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν τον 

προϋπολογισμό του 1ου Υποέργου, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

 

Σε: 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Η παρούσα προγραμματική σύμβαση δεν έχει οικονομικό αντικείμενο. 

Αφορά μόνο την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου 1 «Παρεμβάσεις Ενεργειακής 

Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Κορινθίας» [Κατασκευαστικές εργασίες] με βάση την τεχνική 

επάρκεια που διαθέτει ο φορέας Υλοποίησης για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων και 

μελετών κατά το άρθρο 44 του Ν.4412/2016. 

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 1 ανέρχεται σε 79.831,85 ευρώ 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος -  

Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής  Αποδοτικότητας (ΔΕΠΕΑ) του ΥΠΕΝ και του  

Φορέα Ελέγχου του Προγράμματος και του φορέα Ελέγχου του προγράμματος  - ΝΠΙΔ «Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» (ΚΑΠΕ), εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα 

χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 

υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του 1ου Υποέργου, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο 

του Έργου. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 52/686/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/841/2022.- 

                                                                        Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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