
 

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 «Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών σχετικά με την υπ’ αρ. 

Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 (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»», διότι πρέπει άμεσα να 

προχωρήσει η διαδικασία διερεύνησης τιμών για την σχετική πρόταση στο εν λόγω 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, και  την εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Δήμου. 

         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του 

ανωτέρω θέματος. 

     

         ΑΠΟΦΑΣΗ 300η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  

«Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών σχετικά με την υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 (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»» θέτει υπ'όψιν των 

μελών της Επιτροπής την  από 12-07-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  η οποία έχει ως εξής:   

  
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών 

σχετικά με την υπ’ αρ. Πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25-05-2020 (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, 
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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» 

 
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη 
τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» καλούνται οι Δήμοι να υποβάλλουν προτάσεις, 
προκειμένου να ενταχθούν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα. 
 
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των δήμων της χώρας για τη 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 στα αντίστοιχα αναθεωρημένα ΠΕΣΔΑ: 
• Έργα υποδομής και προμήθειες εξοπλισμού για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και Γωνιών 
Ανακύκλωσης, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης. 
• Προμήθειες Κινητών Πράσινων Σημείων, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα 
υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 
• Προμήθειες εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς ρευμάτων ανακυκλώσιμων αστικών 
αποβλήτων που δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ του Ν.2939/2001, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 
• Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικές με το αντικείμενο της πράξης 
• Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου 
• Απόκτηση γης για την εγκατάσταση Πράσινων Σημείων ή Γωνιών ανακύκλωσης 
• Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ για Πράσινα Σημεία ή Γωνιές ανακύκλωσης 
• Αρχαιολογικές εργασίες, με δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων 
 
Με βάση την σχετική Πρόσκληση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις οδηγίες υποβολής 
προτάσεων – δικαιολογητικά ένταξης αυτής, ορίζεται πως: «Τα υποέργα προμηθειών να 
διαθέτουν τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές και προϋπολογισμό με τεκμηρίωση κόστους 
από έρευνα αγοράς (πραγματικό κόστος από παρεμφερείς πράξεις που έχουν υλοποιηθεί ή μη 
δεσμευτικές προσφορές από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές). 
 
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για: 
1.Τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση των προμηθειών που 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος 
– προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» µε τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων 
και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». 
 
2.Τον ορισμό των μελών της εν λόγω επιτροπής, ως κάτωθι: 

1. Τσολάκης Ιωάννης, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. Πρόεδρος, 
2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Τμήματος Οχημάτων, Μέλος 
3. Παναγοπούλου Φωτεινή, Τμήματος Προμηθειών, Μέλος 

  

  
      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών 

για την τεκμηρίωση των προμηθειών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδομές 

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

προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» µε τίτλο 

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

Αιγαίου» και τον ορισμό των μελών της εν λόγω επιτροπής, ως εξής:    

1. Τσολάκης Ιωάννης, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρόεδρος 
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2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Τμήματος Οχημάτων, Μέλος 
3. Παναγοπούλου Φωτεινή, Τμήματος Προμηθειών, Μέλος, 

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, καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

                        

        Α.- Την συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την τεκμηρίωση των 

προμηθειών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» µε τίτλο «Δημιουργία 

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

        Β.-  Ορίζει ως μέλη της  εν λόγω Επιτροπής τους υπαλλήλους:    

1. Τσολάκης Ιωάννης, Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρόεδρος 

2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Τμήματος Οχημάτων, Μέλος 

3. Παναγοπούλου Φωτεινή, Τμήματος Προμηθειών, Μέλος, 

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 27/300/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 14-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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