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Αριθμός Πρακτικού 46 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-10-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, 

Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 

9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθμ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 44990/7-10-2022 

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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 7)Κορδώσης Χρήστος (αποχώρησε μετά την συζήτηση του 15ου  θέματος ημερήσιας 

διάταξης). 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας 

διάταξης), 2)Ζώγκος Ανδρέας.   
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         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 619η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση 

τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τα υποέργα προμηθειών και υπηρεσιών της 

Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – 

«Πληρώνω όσο πετάω» του Δήμου Κορινθίων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο 

«Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της 

Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» θέτει υπ’όψιν των μελών την 

υπ’αριθμ.πρωτ.43830/03-10-2022  εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία 

έχει ως εξής:       

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τα υποέργα προμηθειών 

και υπηρεσιών της Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής 

Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – «Πληρώνω όσο πετάω» του Δήμου 

Κορινθίων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις 

Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας 

– Pay as you throw – Gain as you sort» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» εξέδωσε την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 7954/12.07.2022 

πρόσκληση με κωδικό πρόσκλησης 14.6i.26.2-4.12 με τίτλο «Πιλοτικές  Δράσεις Διαχείρισης 

της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – 

Gain as you sort», με την οποία καλούνται οι Δήμοι της Χώρας όπως υποβάλλουν προτάσεις, 

προκειμένου να ενταχθούν στον ειδικό στόχο 26 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i του Άξονα 

Προτεραιότητας 14 του Ε.Π., πεδίο παρέμβασης 17. Σκοπός της δράσεις είναι η υλοποίηση 

δράσεων πιλοτικού χαρακτήρα με σκοπό το σχεδιασμό προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω 

(ΠΟΠ) και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στην αρχή “Pay as you throw” ή “Gain as you 

Sort”. Ειδικότερα, η δράση εστιάζει σε πιλοτική εφαρμογή του Πληρώνω όσο Πετάω, με στόχο 

την λειτουργία του ως κινήτρου για την αύξηση της διαλογής στην πηγή και αντικινήτρου για την 

μείωση υπολειμματικών σύμμεικτων σε δημοτικό επίπεδο.  

Στην εν λόγω πρόσκληση αναφέρεται ότι απαιτείται τεκμηρίωση του προϋπολογισμού για τα 

υποέργα προμηθειών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, για την κοστολόγηση των δράσεων της 

πρότασης του Δήμου και την τεκμηρίωση των προδιαγραφών και του κόστους προμηθειών και 

υπηρεσιών θα υποβληθεί Πρακτικό Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών συνοδευόμενο από πίνακα 

προσδιορισμού μέσων τιμών   (από τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους μεταξύ τους προμηθευτές 

ανά περίπτωση) καθώς και από τη διαμειφθείσα αλληλογραφία και τις σχετικές προσφορές και 

λοιπό τεκμηριωτικό υλικό.  
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Προκειμένου ο Δήμος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει τα 

απαραίτητα υποέργα προμηθειών και υπηρεσιών και έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: 

• του Ν.3643/2006,  

• του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  

• και του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Α. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για τα υποέργα προμηθειών και υπηρεσιών 

της Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων 

- ‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του Δήμου Κορινθίων», με σκοπό την τεκμηρίωση του 

προϋπολογισμού και των προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών για την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της 

Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as 

you sort». 

Β. 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. Γιαβάση Αννέτα, Τμήματος Προμηθειών, Μέλος 

 

    

 Κόρινθος, 03-10-2022 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

 Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης 

 

Μηχανολόγος Μηχανικός MSc  

 

           Ο Πρόεδρος ακολούθως προτείνει την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών 

για τα υποέργα προμηθειών και υπηρεσιών της Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της 

Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – «Πληρώνω όσο πετάω» του Δήμου Κορινθίων», στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών 

Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη    και τον ορισμό μελών 

των κ.κ.  ως εξής :  

1. Τσολάκη Ιωάννη,  Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ως Πρόεδρο,  

2. Ζαφειρόπουλο Χρήστο, Τμήματος Οχημάτων, Μέλος 

3. Γιαβάση Αννέτα, Τμήματος Προμηθειών, Μέλος, 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.43830/03-10-2022  εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και 

ισχύουν, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,  

ΑΔΑ: ΨΚΧΤΩΛ7-ΓΝΧ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

            Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών για τα υποέργα προμηθειών και 

υπηρεσιών της Πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών 

Αποβλήτων – «Πληρώνω όσο πετάω» του Δήμου Κορινθίων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με 

τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της 

Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη  και ορίζει ως μέλη αυτής, τους κ.κ. :  

1. Τσολάκη Ιωάννη,  Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ως Πρόεδρο,  

2. Ζαφειρόπουλο Χρήστο, Τμήματος Οχημάτων, Μέλος 

3. Γιαβάση Αννέτα, Τμήματος Προμηθειών, Μέλος, 

           όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/619/2022.- 

 

Κόρινθος, 12-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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