
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 27 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  13-7-2021 

 

      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 του 

άρθρου 1, παρ.1. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 

2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α 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, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και 

ώρα 6:00,  την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ 

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

σήμερα την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 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' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 

6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων  

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Ζαχαριάς   Σπυρίδων   (συνδέθηκε  κατά  την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 

2) Ταγαράς Βασίλειος. 

 

          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 για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 

«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

(ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων 

Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», διότι πρέπει 

άμεσα να υποβληθεί η σχετική πρόταση στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, για την 

εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Δήμου. 

         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του 

ανωτέρω θέματος. 

     

         ΑΠΟΦΑΣΗ 299η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  

«Υποβολή πρότασης για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση 

και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», 

ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων 

Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 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 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.».   

         Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την  σχετική εισήγηση της 

Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  η οποία έχει ως εξής:   

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 
14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, 
σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852%2F2010
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Ιστορικό: Η διακριτή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και των βιοαποβλήτων 
αποτελούν δράσεις για τις οποίες έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι, τόσο στο Τοπικό Σχέδιο 
Αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου μας, όσο και από το εγκεκριμένο 
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Η σημαντική καθυστέρηση στην 
επίτευξη των ανωτέρω στόχων που παρουσιάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο, κυρίως λόγω της 
δυστοκίας που ενσκήπτει στον προσδιορισμό και την ωρίμανση των κατάλληλων χώρων για την 
κατασκευή των απαραίτητων υποδομών (Πράσινα Σημεία, ΚΑΕΔΙΣΠ), παράλληλα με το 
επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, ΠΥΣ 39, ΦΕΚ 185 Α’ / 29-9-
2020), οδήγησαν στην υιοθέτηση και εναλλακτικών μεθόδων για τη διακριτή συλλογή των 
ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων (κινητός εξοπλισμός). 
 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων 
ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
(ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων 
Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 
14.6i.26.5: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους» του θεματικού στόχου 06 της 
επενδυτικής προτεραιότητας 6i και πεδίο παρέμβασης 017: «Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλογής και ανακύκλωσης)». 
 
Τα Πράσινα Σημεία, αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το 
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ. 49/2015) συμβάλλοντας τα μέγιστα στην 
προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Στο πλαίσιο της 
παρούσας Πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία Πράσινων Σημείων, Γωνιών 
Ανακύκλωσης και Κινητών Πράσινων Σημείων, όπως ορίζονται στα άρθρα 11 και 44Α του 
Ν.4042/2012 και την ΚΥΑ 18485/2017 (ΦΕΚ Β’1412/26-4-2017), όπως ισχύουν, και σύμφωνα με 
τα σχετικώς προβλεπόμενα στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας. 
 
Επίσης, χρηματοδοτούνται νέες δράσεις για τη δημιουργία ή/και συμπλήρωση δημοτικών δικτύων 
συλλογής και μεταφοράς λοιπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων, τα οποία, σύμφωνα με το 
ΕΣΔΑ και τα στοιχεία σχετικής μελέτης του ΥΠΕΝ (Μελέτη Αξιολόγησης της Διαχείρισης ΑΣΑ στην 
Ελλάδα – Ελλείψεις και Ευκαιρίες, 2018) αφορούν υλικά που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις 
των ΣΕΔ του Ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 
Ο Δήμος μας, προκειμένου να επιταχύνει άμεσα την ανάπτυξη υποδομών διακριτής συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης, στο πλαίσιο 
της ανωτέρω πρόσκλησης του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, προκειμένου να προμηθευτεί το σχετικό εξοπλισμό. 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρότασης μπορεί να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, τόσο 
για τον κατάλληλα καταρτισμένο Τεχνικό Σύμβουλο που θα αναλάβει την παρακολούθηση του 
προγράμματος και τους σχετικούς στόχους, όσο και για τις δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, προκειμένου η πλειοψηφία των συνδημοτών μας να γίνουν κοινωνοί της 
αλλαγής στη νοοτροπία διαχείρισης των ανακυκλώσιμών μας υλικών. 
 
Πρόταση: Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για: 

1. Την αποδοχή των όρων της υπ’αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε 
κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 Πρόσκληση της Ειδική 
Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από 
το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη 
Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 
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2. Την έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης µε τίτλο 
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 
 

3. Να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο κ. Νανόπουλο Βασίλη, ως νόµιµο εκπρόσωπο για την 
υπογραφή της Αίτησης Χρηµατοδότησης, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι 
απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και 
υλοποίησης της πρότασης και τη χρηµατοδότησή της, σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της υπ’αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό 
πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 πρόσκλησης της Ειδική Γραμματέας 
Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ.  

  

  
      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την αποδοχή των όρων της υπ’αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 

Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή 

Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή 

της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε 

τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου»,  και την υποβολή πρότασης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», σύμφωνα με την 

εισήγηση της Δ/νσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

  

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

όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 12-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης  

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 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 λοιπές ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

                        

        Α.- Την αποδοχή  των όρων της υπ’αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 µε 

κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115 Πρόσκληση της Ειδική Γραμματέας 

Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 

14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 

(ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων 

Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,   
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       Β.- Την υποβολή πρότασης για συµµετοχή στο Πρόγραµµα µε τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», προκειμένου ο Δήμος 

Κορινθίων να επιταχύνει άμεσα την ανάπτυξη υποδομών διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων και  

να προμηθευτεί το σχετικό εξοπλισμό.  

       Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρότασης μπορεί να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, 

τόσο για τον κατάλληλα καταρτισμένο Τεχνικό Σύμβουλο που θα αναλάβει την παρακολούθηση 

του προγράμματος και τους σχετικούς στόχους, όσο και για τις δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης, προκειμένου η πλειοψηφία των συνδημοτών μας να γίνουν κοινωνοί της 

αλλαγής στη νοοτροπία διαχείρισης των ανακυκλώσιμών μας υλικών, σύμφωνα με την εισήγηση 

της Δ/νσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

 

      Γ.- Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηµατοδότησης, 

καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο ή εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, για τις ανάγκες υποβολής και υλοποίησης της πρότασης και τη χρηµατοδότησή της, 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’αρ.Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-

05-2020 µε κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.5.1.2 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4415 πρόσκλησης της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, 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 27/299/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 14-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 63Ι3ΩΛ7-4Λ4
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