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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 9
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 12-3-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου
2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 » (Β’ 843), την υπ’ αριθ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'
αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συvεδρίασε μέσω
τηλεδιάσκεψης σήμερα την 12η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 6486/8-3-2021 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
Δήμου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη
της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την
σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω τηλεδιάσκεψης, πέντε (5)
μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
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Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Σταυρέλης
Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων.

Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 87η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή
πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Ελλάδα 1821 –
Ελλάδα 2021» και κωδικό ΑΤ14 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός
και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» αναφέρει ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του
Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’/11-3-2020) «Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής» «…2.Στην
παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010(Α' 87) προστίθεται περίπτωση κβ', ως εξής: «κβ.
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».

Εν συνεχεία θέτει υπόψη της

Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 003923/5-3-2021 βεβαίωση του φορέα Επιτροπή Ελλάδα 2021
περί σκοπιμότητας υλοποίησης πρότασης του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια της εν θέματι
Πρόσκλησης, καθώς και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 3771/4-3-2021 Περίληψη Πρότασης στο πλαίσιο της
εν θέματι Πρόσκλησης του Δήμου Κορινθίων προς το φορέα Επιτροπή Ελλάδα 2021. Τέλος, θέτει
υπόψη της Επιτροπής την από 8-3-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία έχει
ως εξής:
Θέμα: Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ14 στον άξονα προτεραιότητας:
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» του
Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Σχετ.: Η υπ΄ αριθμ. 20003/27.10.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως ισχύει
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού,
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 17336/23.6.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 9ΚΝΤΩΛ7-Γ21), «Ορισμός
Αντιδημάρχου Παιδείας & Πολιτισμού»
2. 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
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αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης
πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεων αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα
επιχορήγησης…] & παρ. 1ζ [… Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου,
μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου …..]
3. Την αριθμ. 20003/27.10.2020 Πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ όπως ισχύει
4. Την βεβαίωση σκοπιμότητας υλοποίησης (με αριθμ. πρωτ. 3923/05-03-2021) που εκδόθηκε από
την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» στην πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος Κορινθίων με αριθμό πρωτ.
3771/04-03-2021 και τίτλο: «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στο δρόμο για την ελευθερία»
στα πλαίσια του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και
Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της υπ΄ αριθμ. 20003/27.10.2020 ΑΤ14 Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ
στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο:
«Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021» του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Β. Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 14, με
τίτλο «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στο δρόμο για την ελευθερία».
Η πράξη «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στο δρόμο για την ελευθερία» θα περιλαμβάνει
τρία υποέργα:
1. Παραγωγή περιεχομένου- Τεκμηρίωση
2. Χαρτογραφική εφαρμογή- Αναπαραστάσεις
3. Δημοσιότητα- Συνέδριο
Γ. 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 προτείνει την αποδοχή των όρων της ανωτέρω Πρόσκλησης,
την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων, στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης, με τίτλο
«Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στο δρόμο για την ελευθερία», και την εξουσιοδότηση του
Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης
εγγράφων και την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως θεωρεί ότι τα χρήματα για την
πρόταση αυτή είναι πάρα πολλά, καθώς πρόκειται για πνευματική δουλειά, δεν πρόκειται να μας
παραδώσουν κάτι υλικό ή κάποιο κτίριο, πρόκειται για ψηφιακό μουσείο, αν έχει καταλάβει καλά, και
το ποσό των 390.000,00€ είναι μεγάλο για αυτό.
Ο Πρόεδρος αναφέρει πως τα ποσά αυτά διαμορφώνονται έτσι, διότι είναι οι προδιαγραφές της
πρόσκλησης τέτοιες, πως θα πάρουν εκπτώσεις, και προφανώς και δεν πρόκειται ο Δήμος να
πληρώσει τόσα πολλά χρήματα, θα είναι πολύ λιγότερα.
Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως διαφωνεί, πως τα χρήματα είναι
πάρα πολλά, πως μακάρι να το κάνουν τελικά με πενήντα, εβδομήντα χιλιάδες, διότι πράγματι είναι
αναγκαίο το έργο, αλλά το νούμερο της πρότασης είναι εξωπραγματικό.
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Σταυρέλη Νικ.)
Α.- Αποδέχεται τους όρους της υπ΄ αριθ. πρωτ. 20003/27-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ14 της
Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ. για την Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021», όπως
ισχύει.
Β.- Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στα πλαίσια της ως άνω Πρόσκλησης ΑΤ
14 με τίτλο «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στο δρόμο για την ελευθερία».
Η πρόταση με τίτλο «Κόρινθος, η πρώτη πρωτεύουσα: στο δρόμο για την ελευθερία» θα
περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα:
1. Παραγωγή περιεχομένου- Τεκμηρίωση
2. Χαρτογραφική εφαρμογή- Αναπαραστάσεις
3. Δημοσιότητα- Συνέδριο.
Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή όλων των σχετικών με την υποβολή
της ως άνω πρότασης εγγράφων και την υποβολή της σχετικής αίτησης χρηματοδότησης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/87/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 16-3-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

