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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 38
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 24-8-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

3)Μπίτζιο

Δημήτριο,

Παιδείας,

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 της της υπ’ αριθ.

Δ1α/Γ.Π.

οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 Τεύχος B’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00. Κ.Υ.Α., την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.138725.01.2021 και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την
υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 24η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv

υπ' αριθ. πρωτ. 23948/20-08-2021

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 υπ’ 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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
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Παρόντες

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν. και
συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 411η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση των πράξεων «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»», θέτει υπόψη της
Επιτροπής την υπ΄ αριθ. 22933/11-8-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας και του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: «Τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου Πόλεων
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση των Πράξεων «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Εμπορίου
έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2015/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν. 4674/2020 (Α’ 53) «Στρατηγική αναπτυξιακή πολιτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
αρ. 3 και 4.
3. Το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 100 και 101.
4. Το Ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περ. η και κ της παρ. 1 του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες
Οικονομικής Επιτροπής Δήμων».
5. Την υπ’ αριθμ. 37/317/2020 ΑΟΕ περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης του
Δήμου Κορινθίων με το Δίκτυο Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση των πράξεων
«Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Τενέας» και «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Άσσου-Λεχαίου» και καθορισμού
των όρων προγραμματικής σύμβασης.
6. Την υπ’ αριθμ. 23406/12-8-2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της του Δικτύου Πόλεων
ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ και του Δήμου Κορινθίων για την υλοποίηση των πράξεων «Ολοκλήρωση
ΣΧΟΟΑΠ Τενέας» και «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Άσσου-Λεχαίου» (ΑΔΑΜ: 20SYMV007176292).
7. Την αιτιολογημένη Απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, υπ’ αριθμ
1/2021 Πρακτικό αυτής.
Εισηγείται:
Την τροποποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του
Δικτύου Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ ως προς το χρονοδιάγραμμά της και την παράταση του συνόλου
των Μελετών της Προγραμματικής Σύμβασης έως 12/8/2022.
Η Αντιδήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ
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Συν.:
1) Το υπ’ αριθμ. 1772/09-8-2021 αίτημα του Δικτύου Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, με θέμα: Αίτημα
τροποποίησης χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής Σύμβασης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ
ΤΕΝΕΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ».
2) Το υπ’ αριθμ. 1/2021 Πρακτικό της Κ.Ε.Π. της σύμβασης.
Στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας επισυνάπτεται και το υπ΄ αριθ. 1/2021 1ο πρακτικό της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» μεταξύ
του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ
ΠΟΛΗ» και του Δήμου Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής:
1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της
Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ» και
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»
μεταξύ του
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με Δ.Τ.: «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»
και του
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Αριθμός Πράξης: 1/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξέταση θεμάτων υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»
Στην Κόρινθο, σήμερα την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00
π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο της Κορίνθου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου της, τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της
Σύμβασης μεταξύ της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Κορινθίων, με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ», η οποία συγκροτήθηκε
με την από 12/08/2020 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.
Τα θέματα ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:
1. Πορεία υλοποίησης της σύμβασης.
2. Παν προτασσόμενο.
Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν τα ακόλουθα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής:
1. Η κα Κόλλια Κωνσταντίνα, εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, ως Πρόεδρος της
Επιτροπής.
2. Ο κος Πούρος Γεώργιος, εκπρόσωπος του Δήμου Κορινθίων, ως μέλος και.
3. Ο κος Γεώργιζας Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, εκπρόσωπος της
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, ως μέλος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης.
Με την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε προς τα παρόντα μέλη ότι
στα πλαίσια της άνω αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης πραγματοποιείται σήμερα
συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύμβασης, βάσει του
άρθρου 7 της Προγραμματικής Σύμβασης, προκειμένου να συζητηθεί η πορεία υλοποίησής της.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής διάβασε το από 09/08/2021 Αίτημα Τροποποίησης
Χρονοδιαγράμματος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, σύμφωνα με το οποίο:
«Η Προγραμματική Σύμβαση, σύμφωνα με το Άρθρο 3: «Αντικείμενο Σύμβασης», αφορά στην
αμοιβαία συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με σκοπό την από κοινού συμμετοχή στην
ωρίμανση του αναπτυξιακού έργου αυτής, ως και την υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου στην
εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών και μελετών.
Συγκεκριμένα, όπως ορίζει το Άρθρο 3:
«Η συμβουλευτική, υλική και οικονομικο-τεχνική Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου
περιλαμβάνει τον από κοινού σχεδιασμό και τη σύνταξη των κάτωθι:
Α) «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Τενέας», και ειδικότερα:
1. Επικαιροποίηση και έγκριση της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.
2. Επικαιροποίηση και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
3. Επικαιροποίηση και έγκριση της Πολεοδομικής / Χωροταξικής μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Τενέας.
Β) «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Άσσου-Λεχαίου» και ειδικότερα:
1. Εκπόνηση και
έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
2.Επικαιροποίηση και έγκριση της Πολεοδομικής / Χωροταξικής μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Άσσου Λεχαίου.
Αρμόδια Υπηρεσία για τις παραπάνω δράσεις καθίσταται η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, που θα έχει την αρμοδιότητα ελέγχου, σύμπραξης και έγκρισης
των μελετών, ενώ η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ θα έχει την ευθύνη συλλογής κι επεξεργασίας στοιχείων και
σύνταξης των μελετών.»
Το φυσικό αντικείμενο έχει ανατεθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και υλοποιείται από
εξειδικευμένα στελέχη και συνεργάτες της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ, οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία
και την εμπειρία για να εκτελέσουν άρτια το έργο, όντας της ειδικότητας που προβλέπεται στο
Παράρτημα Ι της Σύμβασης για κάθε στάδιο του έργου, έχοντας αναλάβει τη δέσμευση για την
υλοποίηση του έργου εντός του πλαισίου του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος που
προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της σύμβασης.
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης» και το Παράρτημα ΙΙ «Χρονοδιάγραμμα
Υλοποίησης Προγράμματος» της Προγραμματικής Σύμβασης:
 Ο συνολικός χρόνος για την «Ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ Τενέας» είναι δύο (2) έτη
συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου χρόνου για εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
ήτοι έως 12/08/2022.
 Ο συνολικός χρόνος για την «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Άσσου-Λεχαίου» είναι ένα (1) έτος
συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου χρόνου για εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
ήτοι έως 12/08/2021.
Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του συνόλου των ανωτέρω Μελετών της Προγραμματικής Σύμβασης.
Έως σήμερα, έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί στο Δήμο Κορινθίων η Μελέτη «Ολοκλήρωση
ΣΧΟΟΑΠ Τενέας», ωστόσο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η Μελέτη «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Άσσου
– Λεχαίου», καθώς εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών, κοινωνικών και εργασιακών συνθηκών
που υπήρξαν το τελευταίο έτος, και των έκτακτων μέτρων που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας
του κορονοϊού που έπληξε την Ελλάδα, καθυστέρησε η συλλογή στοιχείων.
Κατόπιν τούτου, προτείνεται η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής
Σύμβασης έως 12/08/2022 για την ολοκλήρωση της Μελέτης «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Άσσου –
Λεχαίου», για λόγους που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και της Ομάδας Μελέτης.
Επισημαίνεται ότι η παράταση δεν φέρει κάποια οικονομική επιβάρυνση στα συμβαλλόμενα
μέρη.
Ως εκ τούτου, ζητείται η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής
Σύμβασης έως 12/08/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Μελέτη «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ
Άσσου – Λεχαίου».
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγείται :

Την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης της
Προγραμματικής Σύμβασης έως 12/08/2022, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της
Μελέτης «Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Άσσου – Λεχαίου».
Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης αφού
έλαβαν υπόψη τους το από 09/08/2021 Αίτημα Τροποποίησης Χρονοδιαγράμματος της ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΠΟΛΗΣ καθώς και την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση:
ΟΜΟΦΩΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
Σύμφωνα με τα Άρθρα 5 και 7 παρ. 6 και 11 και Παραρτήματα Ι και ΙΙ της σύμβασης, τα κάτωθι:
1. Εγκρίνουν την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και την παράταση του χρόνου
ολοκλήρωσης της Προγραμματικής Σύμβασης έως 12/08/2022.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με θέμα
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ» και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ»
Η πράξη αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2021.
Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Π.

Τα μέλη

Κόλλια Κωνσταντίνα

Πούρος Γεώργιος
Γεώργιζας Ιωάννης

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω
αναφερομένης προγραμματικής σύμβασης για το σύνολο των μελετών έως και την 12-8-2022,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκπόνησης της συνολικής μελέτης.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ως άνω
αναφερόμενη εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και το 1ο πρακτικό της
Κ.Ε.Π. της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές
νομοθετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ με δ.τ. «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και του Δήμου Κορινθίων,
για την υλοποίηση των πράξεων με

τίτλο

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΤΕΝΕΑΣ» και
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«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΟΑΠ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» ως προς ως προς το χρονοδιάγραμμά της και
παρατείνει το συνόλο των Μελετών της Προγραμματικής Σύμβασης έως 12/8/2022, 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 38/411/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 10-9-2021
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