
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

Αριθµός Πρακτικού 18

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 11-05-2021

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/29.04.2021 τεύχος Β') 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 τη ∆ευτέρα, 3 Μαΐου 2021

και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»,  την υπ’ αριθµ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθµ.

426/ΑΠ77233/13-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  συvεδρίασε  µέσω

τηλεδιάσκεψης  σήµερα  την 11η Μαΐου 2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Τρίτη και  ώρα   10:00, σε

τακτική συvεδρίαση και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  πρωτ.  11707/07-05-2021 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

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ' αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού 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 πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πλατής Σπυρίδων,  

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε κατά  την συζήτηση του 2ου Θέµατος  Εκτός  ηµερησίας διάταξης),

2)Πνευµατικός  Αλέξανδρος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  Θέµατος  Εκτός  ηµερησίας

διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας

διάταξης),  4)Σταυρέλης Νικόλαος,  (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας

διάταξης).

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

    Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  την  Επιτροπή  να  αποφασίσει  για  το  κατεπείγον της

συζήτησης του θέµατος «Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης

ΑΤ06  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθµη  λειτουργία  των  πόλεων,  της

υπαίθρου  και  των  οικισµών»  του Προγράµµατος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»» διότι  η  προθεσµία  για  την  υποβολή  προτάσεων

χρηµατοδότησης εκπνέει στις 31-05-2021 και δεν θα δοθεί παράταση.

        Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος. 

       ΑΠΟΦΑΣΗ   183  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Υποβολή

πρότασης  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης ΑΤ06  στον  Άξονα

Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των

οικισµών»  του  Προγράµµατος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» » αναφέρει ότι σύµφωνα µε το 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 ∆ήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε

άλλου φορέα.».  

         Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την από 10-05-2021  σχετική

εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού,  η οποία έχει ως εξής:  

Θέµα: Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ06 στον Άξονα
Προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθµη  λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των
οικισµών»  του Προγράµµατος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Σχετ.: Η αριθµ. 14576/24.7.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,

Έχοντας υπόψη:
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1. Την  αριθ.  25229/27.08.2020  απόφαση  ∆ηµάρχου  (Α∆Α:  ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0),  «Ορισµός
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»

2. Το  ν  3852/10  (Α΄  87)»Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - 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. …..]   &  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. 14576/24.07.2020 Πρόσκληση ΑΤ06 της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σύµφωνα µε την οποία:  

Κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωµα να υποβάλλει µία (1) αίτηση χρηµατοδότησης, µε µέγιστο 
συνολικό αριθµό δύο (2) κύριων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις).

Οι επιλέξιµες δράσεις της Πρόσκλησης είναι :
Στις περιοχές εκτός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα:
Μέτρο Ι: ∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων.
Μέτρο ΙΙ: Προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή, Πρόληψη και ∆ιαχείριση Κινδύνων.
Μέτρο ΙΙΙ: Ανάδειξη και προστασία περιοχών πλησίον αρχαιολογικών χώρων, προστατευόµενων 
περιοχών, διατηρητέων µνηµείων και µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Στις περιοχές εντός αστικού ιστού προβλέπονται τα κατωτέρω Μέτρα:
Μέτρο ΙV: Παρεµβάσεις αναβάθµισης, εκσυγχρονισµού, αποκατάστασης και επανάχρησης για την 
αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας.
Μέτρο V: ∆ράσεις και παρεµβάσεις βιώσιµης και ολοκληρωµένης ανάπτυξης των αστικών 
περιοχών και του οικιστικού περιβάλλοντος.
Οι προτάσεις των ανωτέρω Μέτρων ΙV και V πρέπει να αφορούν σε: εµβληµατικά κτίρια, τοπόσηµα,
κτιριακές υποδοµές, πάρκα, µεγάλους ελεύθερους χώρους/ακίνητα κ.α., ειδικότερα αφορούν σε:
- Αξιοποίηση και επανάχρηση του κτιριακού αποθέµατος µέσω παρεµβάσεων
αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που 
βρίσκεται σε σηµαντική θέση σε σχέση µε πλέγµα διαδροµών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή 
πολιτιστικού χαρακτήρα.
- Παρεµβάσεις αποκατάστασης ή/και αναβάθµισης περιβαλλοντικά τραυµατισµένων τοπίων, 
υποβαθµισµένων εκτάσεων, ανεγέρσεις και παρεµβάσεις δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης 
υποδοµών σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.
- Παρεµβάσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση οικιστικών ενοτήτων, την 
αναζωογόνηση και ανασυγκρότηση περιοχών, τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και την 
προώθηση µέτρων για τον περιορισµό του θορύβου.
- Παρεµβάσεις βελτίωσης του µικροκλίµατος µέσω κατασκευής υποδοµών για την ανάπτυξη 
πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαµορφώσεων υπαίθριων χώρων 
εκδηλώσεων και αναψυχής, υπόγειων χώρων στάθµευσης οχηµάτων, και µέσω ανάπτυξης δικτύου
µονοπατιών και ποδηλατοδρόµων εντός των περιοχών αυτών.
- Παρεµβάσεις που αφορούν στη δηµιουργία ή/και αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό υποδοµών σε 
περιοχές αυξηµένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στην 
αναβάθµιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδοµών πρώτιστα προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες (ΑµΕΑ, άπορους κλπ).
- Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις που αφορούν στη δηµιουργία, συµπλήρωση, διεύρυνση, 
αναβάθµιση και διαχείριση δικτύων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, παιδότοπων, 
παιδικών χαρών ή/και δικτύων πράσινων παρεµβάσεων στον αστικό ιστό µε σκοπό τη βελτίωση 
των περιβαλλοντικών όρων και την προσβασιµότητα.
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- Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις που αφορούν στην αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, 
βιοκλιµατική αναβάθµιση, διεύρυνση, συµπλήρωση πεζοδροµίων, ποδηλατοδρόµων, πεζοδρόµων,
αντιµετώπιση φαινοµένων χωρικής ασυνέχειας, και των επιµέρους υποδοµών τους.
- Παρεµβάσεις για εκσυγχρονισµό υποδοµών διαχείρισης λυµάτων και δικτύων άρδευσης εντός 
πάρκων, υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας (πχ υπόγειες δεξαµενές ανάσχεσης πληµµυρικών
παροχών) σε πάρκα και περιοχές εντός ζωνών υψηλού κινδύνου πληµµύρας. Παρεµβάσεις 
αξιοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων και οµβρίων για επαναχρησιµοποίησή τους για άρδευση 
ή/και πυρόσβεση, διαχείριση βιοµάζας περιοχών πρασίνου.
- Εφόσον απαιτείται (φύση και µέγεθος των ανωτέρω δράσεων/παρεµβάσεων) στην πρόταση 
πρέπει να περιλαµβάνονται ευφυείς εφαρµογές/δράσεις (smart cities κλπ): 
o Ευφυείς σηµατοδότες/σηµάνσεις και συστήµατα (νυχτερινού φωτισµού, ταχύτητας, 
προτεραιότητας κτλ) στις περιοχές του έργου (χώρους συνεύρεσης/διέλευσης κοινού, περιοχών µε 
αυξηµένο αριθµό ατυχηµάτων).
o Σύστηµα Πυρόσβεσης/Πυρασφάλειας (υψηλού κινδύνου περιοχές, όπως περιαστικά δάση, χώροι
συνεύρεσης κοινού, προστατευόµενες περιοχές).
o Μέτρα Πρόληψης - Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
(σεισµούς, πληµµύρες, πυρκαγιές κτλ).
o Συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης/παρακολούθησης για τους πολίτες – χρήστες – αρµόδιους 
φορείς (πολιτική προστασία, πυροσβεστική, αστυνοµία κ.α.).

Η νέα ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτηµάτων που έχει οριστεί  η 31/05/2021.

Στην περίπτωση , που η πρόταση περιλαµβάνει προµήθειες, τεκµηρίωση του προϋπολογισµού της 
προµήθειας µε  Πρακτικό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών συνοδευόµενο από Πίνακα 
προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές.

Εισηγείται:

Α.  Την αποδοχή των όρων της  Πρόσκλησης  ΑΤ06 µε τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» του Άξονα
Προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθµη  λειτουργία  των  πόλεων,  της  υπαίθρου  και  των
οικισµών»  του Προγράµµατος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Β. Την  υποβολή  πρότασης  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  και
Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 06, µε
τίτλο  «Παρεµβάσεις  επανάχρησης  για  την  αξιοποίηση  της  δηµοτικής  περιουσίας  &

παρεµβάσεις βιώσιµης ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος ∆ήµου Κορινθίων.». 
Η προτεινόµενο πράξη θα περιλαµβάνει δύο κύρια υποέργα µε τίτλους:
 «Μετατροπή  πρώην  αποθηκών  Άσσου  σε  πολιτιστικό  Κέντρο»  &  «Προµήθεια  εξοπλισµού
βιώσιµης ανάπτυξης οικιστικού περιβάλλοντος».

Γ.  Να ορίσει και συγκροτήσει Τριµελή Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών για τα είδη προς προµήθεια
της  πράξης  «Παρεµβάσεις  επανάχρησης  για  την  αξιοποίηση  της  δηµοτικής  περιουσίας  &
παρεµβάσεις βιώσιµης ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος ∆ήµου Κορινθίων.» . 

∆. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή της
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.

     Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται την υποβολή της πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο

της  Πρόσκλησης ΑΤ06 στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Ποιότητα  ζωής  και  εύρυθµη  λειτουργία  των

πόλεων, της υπαίθρου και των οικισµών» του Προγράµµατος Ανάπτυξης  και Αλληλεγγύης για την

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ» σύµφωνα  µε  την  σχετική  εισήγηση  του  αρµοδίου

Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού και προτείνει ως µέλη της Τριµελούς Επιτροπής διερεύνησης

τιµών τους υπαλλήλους Τσολάκη Ιωάννη, Ζαφειρόπουλο Χρήστο και Παναγοπούλου Φωτεινή.
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     Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α.. και αναρωτιέται για ποιον λόγο ένα τέτοιο

θέµα έρχεται προς συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι  είναι θλιβερή

η εικόνα της ∆ηµοτικής Αρχής, δείχνει αδυναµία στην διαχείριση του δηµοτικού έργου. Αναφέρει

µεταξύ άλλων ότι, δεν θα ευοδωθούν οι προτάσεις καθώς έχουν ήδη υπερκαλυφθεί τα ποσά των

χρηµατοδοτήσεων, και ότι ο ∆ήµος δεν θα έχει καµµία τύχη.

       Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι οι προτάσεις θα εγκριθούν και θα δούµε το αποτέλεσµα όλοι µαζί.

       Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  από  10-05-2021 εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Γραφείου

Προγραµµατισµού  της  ∆/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  και Πολεοδοµίας  του  ∆ήµου, 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

                    

      Α.- Την αποδοχή  των όρων της  Πρόσκλησης ΑΤ06 µε τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» του

Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθµη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των

οικισµών»  του Προγράµµατος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

    Β.-  Την  υποβολή  πρότασης  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  και

Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 06, µε

τίτλο  «Παρεµβάσεις  επανάχρησης  για  την  αξιοποίηση  της  δηµοτικής  περιουσίας  &

παρεµβάσεις βιώσιµης ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος ∆ήµου Κορινθίων». 

      Η προτεινόµενη πράξη θα περιλαµβάνει δύο κύρια υποέργα µε τίτλους: 

«Μετατροπή πρώην αποθηκών Άσσου σε πολιτιστικό Κέντρο» και 

«Προµήθεια εξοπλισµού βιώσιµης ανάπτυξης οικιστικού περιβάλλοντος».

  Γ.- Τον ορισµό και συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για τα είδη προς

προµήθεια της πράξης «Παρεµβάσεις επανάχρησης για την αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας

& παρεµβάσεις βιώσιµης ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος ∆ήµου Κορινθίων» . 

    Ως  µέλη  της  επιτροπής  ορίζονται  οι  υπάλληλοι  του  Τµήµατος  Οχηµάτων,  της  ∆/νσης

Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης,  και  του  Τµήµατος  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  της  ∆/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας ως εξής : 

1.Τσολάκης Ιωάννης, ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  Πρόεδρος,

2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Τµήµατος Οχηµάτων,  Μέλος,  

3.Παναγοπούλου Φωτεινή, Τµήµατος  Προµηθειών, Μέλος.   
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      ∆.- Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή

της  πρότασης  εγγράφων  και  την  υποβολή  της  αίτησης  χρηµατοδότησης,  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 18/  183  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 12-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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