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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 55
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 09-11-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.:
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα,
Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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 της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.
οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ 4674/8-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «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, 25 Οκτωβρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ.
77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ.
ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021,

την

υπ’

αριθ.

πρωτ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού

της

διασποράς

του

κορωνοϊού

(65η

Εγκύκλιος)

του

Υπουργείου

Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθμ.643 Εγκύκλιο του
Υπουργείου

Εσωτερικών,

συvεδρίασε,

μέσω

τηλεδιάσκεψης,

σήμερα

την

9η

Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική
συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 32836/05-11-2021 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
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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.
Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης»,
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.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω
τηλεδιάσκεψης, έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)
Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Ζαχαριάς Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου Εκτός Ημερησίας διάταξης
θέματος),
2)Πούρος Γεώργιος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Εκτός Ημερησίας διάταξης
θέματος),
3)Μελέτης Χρήστος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 626η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»
& αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 11.002.520,00 ευρώ» αναφέρει ότι
σύμφωνα με την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 40 του ν. 4735/20 (Α΄197) “…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 την υπ'αριθμ.9/85/2021 Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο πλαίσιο
της Πρόσκλησης με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» και
κωδικό ΑΤ07 στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και
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Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση έκθεσης σκοπιμότητας» με την οποία
αποφασίστηκε : α) Η αποδοχή των όρων της υπ’αριθμ. πρωτ. 16401/ 28.8.2020
Πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ07 και τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των
Δήμων» του Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»
του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) Η υποβολή πρότασης του
Δήμου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στα πλαίσια της ως άνω Πρόσκλησης ΑΤ 07 με τίτλο
«Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», γ) Η έγκριση της Αναγκαιότητας
υλοποίησης του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» δ) Η έγκριση της
Σκοπιμότητας υλοποίησης του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου», και ε)
Η

εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών με την

υποβολή της πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Ο Πρόεδρος κατόπιν θέτει υπ'όψιν των μελών την από 04-11-2021 εισήγηση του
Αυτοτελούς

Γραφείου

Προγραμματισμού

της

Δ/νσης

Τεχνικών

Υπηρεσιών

και

Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου
Κορίνθου» & αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 11.002.520,00 ευρώ
Σχετ.:
1. Η αριθ. 9.85.2021 προηγούμενη Απόφαση Ο.Ε. Δήμου Κορινθίων
2. Η αριθ. 6212/22.10.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης (ΑΔΑ: ΩΙΕΥ46ΜΤΛ6-ΟΧΓ)
στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:
1.
Την αριθ. 24748/30.8.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ) με
θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»
2. Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει […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).]
3. Το Άρθρο 69 [Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών
προσώπων των Ο.Τ.Α.] του ν. 4509/17 (ΦΕΚ 201 Α) «Μέτρα θεραπείας ατόμων
που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής
και άλλες διατάξεις»
4. Το γεγονός ότι «Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο
στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του
φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του
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χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενου
φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ.Β.5.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170 Β).
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθ. 6212/22.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕΥ46ΜΤΛ6-ΟΧΓ)
Απόφασης Αν. Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη του έργου του Δήμου Κορινθίων
με τίτλο [Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου] στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 11.002.520,00 ευρώ για την κατασκευή
του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» . Η Πράξη θα υλοποιηθεί με ένα
κύριο υποέργο υποδομής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΠ, που συνοδεύει την Απόφαση
Ένταξης.
Μετά την έκδοση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων «Απόφασης Χορήγησης
επενδυτικού δανείου του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
στο Δήμο Κορινθίων για την Πράξη «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» και την
Ανακοίνωσή της στο Δήμο, θα ακολουθήσει Εισήγηση για την Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού και την εγγραφή των ποσών στους Κωδικούς Εσόδου και Εξόδων για
την υλοποίηση του υποέργου της Πράξης καθώς και για την ένταξη του έργου στο
Τεχνικό Πρόγραμμα.
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Πούρος

Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή των
όρων της υπ’αριθμ.6212/22.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕΥ46ΜΤΛ6-ΟΧΓ) Απόφασης Αν.Υπουργού
Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη του έργου του Δήμου Κορινθίων με τίτλο [Ανέγερση
Μουσικού Σχολείου Κορίνθου] στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», καθώς και την
αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 11.002.520,00 ευρώ για την κατασκευή του έργου
αυτού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΠ, που συνοδεύει την Απόφαση Ένταξης και την
σχετική εισήγηση του αρμοδίου Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και
έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του
Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, τις διατάξεις της παρ. ιη του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν.4735/20 (Α΄197) καθώς
και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ'αριθμ. 6212/22.10.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΕΥ46ΜΤΛ6ΟΧΓ) Απόφασης Αν. Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ένταξη του έργου του Δήμου
Κορινθίων με τίτλο [Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου] στο Πρόγραμμα
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Β.- Την

αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 11.002.520,00 ευρώ για την

κατασκευή του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου». Η Πράξη θα υλοποιηθεί
με ένα κύριο υποέργο υποδομής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΔΠ, που συνοδεύει την
Απόφαση Ένταξης.
Μετά την έκδοση από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων «Απόφασης
Χορήγησης επενδυτικού δανείου του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ
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ΤΡΙΤΣΗΣ», στο Δήμο Κορινθίων για την Πράξη «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»
και την Ανακοίνωσή της στο Δήμο, θα ακολουθήσει Εισήγηση για την Αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού και την εγγραφή των ποσών στους Κωδικούς Εσόδου και Εξόδων για
την υλοποίηση του υποέργου της Πράξης καθώς και για την ένταξη του έργου στο
Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό
της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55/626/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 22-11-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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