
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 49 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 27-10-2022 

 

        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 αριθ. 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 27η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και 

ώρα 10:00, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 49133/26-10-2022 

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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 

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

 

ΑΔΑ: 6ΡΖΟΩΛ7-Κ22



  Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ’ επέκταση 

του θέματος, όπως αυτό αναγράφεται στην  υπ' αριθ. πρωτ. 49133/26-10-2022 πρόσκληση 

συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στην πρόσκληση  

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

Pay as you throw – Gain as you sort» του Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και 

υποβολή πρότασης με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών 

Αποβλήτων – ‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του Δήμου Κορινθίων»  με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων»», και 

συνίσταται στο ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η Δευτέρα 31-10-

2022, συνεπώς θα πρέπει άμεσα να ληφθεί η σχετική απόφαση Οικονομικής επιτροπής, προκειμένου 

να γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων για 

την υποβολή της πρότασης του Δήμου. 

  Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ’ επέκταση του 

θέματος ως ανωτέρω και δέχεται να τα συζητήσει και να αποφασίσει επ’ αυτού. 

   

    ΑΠΟΦΑΣΗ 669η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στην πρόσκληση  «Πιλοτικές Δράσεις 

Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as 

you throw – Gain as you sort» του Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής 

Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – ‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του Δήμου Κορινθίων»  με 

δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων»» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. 149/2022 

μελέτη του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων προσωρινής 

αποθήκευση για την εφαρμογή των Πιλοτικών δράσεων διαχείρισης της χωριστής συλλογής 

αστικών αποβλήτων – ‘Πληρώνω όσο πετάω’ του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 54.560,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την υπ΄ αριθ. 150/2022 μελέτη του Δήμου Κορινθίων με τίτλο 

«Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών για την εφαρμογή των 

Πιλοτικών δράσεων διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων - ‘Πληρώνω όσο 

πετάω’ του Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 375.100,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), την 

υπ΄ αριθ. 151/2022 μελέτη του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Δράσεων 

υποστήριξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του προτεινόμενου προγράμματος «Πιλοτικές 

Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – ‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του 

Δήμου Κορινθίων» & Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού – στόχου» 

προϋπολογισμού 347.572,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), καθώς και την από 26-10-2022 

εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: Εισήγηση για συμμετοχή στην πρόσκληση  «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης 
της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as 
you throw – Gain as you sort» του Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και υποβολή πρότασης με 
τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών 
Αποβλήτων – ‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του Δήμου Κορινθίων»  με δικαιούχο 
το Δήμο Κορινθίων» 

 
Ιστορικό: Η παραγωγή σημαντικού όγκου αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα για τους 
Δήμους παγκοσμίως, ενώ η ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση τους αποτελεί καίριο ζήτημα 
για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης τους. Ένα από τα συστήματα για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, το οποίο δημιουργεί σημαντικά κίνητρα αφενός για 
τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων και αφετέρου για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και 
μεθόδων όπως η διαλογή στην πηγή και η κομποστοποίηση είναι το σύστημα «Πληρώνω όσο 
πετάω». Τα συστήματα «Πληρώνω όσο πετάω» (Pay-As-You-Throw, PAYT) εφαρμόζονται ευρέως 
στα συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ιδίως των πόλεων με κύριο σκοπό την υποστήριξη 
μιας περισσότερο βιώσιμης – από οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής άποψης – 
διαχείρισης των ροών αποβλήτων. Η υιοθέτηση μοντέλων χρέωσης «Πληρώνω όσο Πετάω» και η 
εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την ορθή και αποτελεσματική τους λειτουργία 
συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να στραφούν σε 
περισσότερο «πράσινες» λύσεις για τη διαχείριση απορριμμάτων. Η τιμολόγηση μονάδας, η 
αναγνώριση χρήστη και η μέτρηση αποβλήτων αντιπροσωπεύουν τις τρεις πιο σημαντικές 
διαδικασίες που καθορίζονται σε ένα σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω».  
Μέσω του προγράμματος «Πληρώνω όσο Πετάω» δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους να μειώσουν 
τα δημοτικά τέλη για εκείνους που παράγουν λιγότερα απορρίμματα ή/και ανακυκλώνουν 
περισσότερο. Πρόκειται για μια πολιτική κυκλικής οικονομίας που «χρεώνει» τους καταναλωτές για 
την ποσότητα των απορριμμάτων που απορρίπτουν και αποτελεί μία από τις πλέον 
αποτελεσματικές μεθόδους που επιστρατεύουν οι κυβερνήσεις για τη μείωση των απορριμμάτων, 
τον έλεγχο του κόστους διάθεσης των απορριμμάτων και την παροχή κινήτρων στους κατοίκους να 
συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Βασίζεται δε στην ιδέα ότι όταν 
τα νοικοκυριά αρχίσουν να πληρώνουν απευθείας για τις υπηρεσίες απορριμμάτων, τείνουν να 
μειώνουν άμεσα τις ποσότητες που απορρίπτουν.  
 
Ο Δήμος Κορινθίων θα υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Πιλοτικές 
Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – ‘‘Πληρώνω όσο 
πετάω’’ του Δήμου Κορινθίων», συνολικού προϋπολογισμού 777.232,00€, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στα πλαίσια της πρόσκληση του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Η προτεινόμενη πράξη θα περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα και 
συγκεκριμένα: 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια εξοπλισμού για την προσωρινή αποθήκευση των 
απορριμμάτων για την εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω όσο πετάω» 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών για 
την εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω όσο πετάω» 

• ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος 
«Πληρώνω όσο πετάω» και Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 
Πρόταση: Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι στην Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για: 

1. Την αποδοχή των όρων  συμμετοχής στην πρόσκληση  «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της 
Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain 
as you sort» του Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη»  
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2. Την έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης µε τίτλο «Πιλοτικές 
Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – ‘‘Πληρώνω όσο 
πετάω’’ του Δήμου Κορινθίων»  με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων, συνολικού 
προϋπολογισμού 777.232,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Βασίλειο Δ. Νανόπουλο, ως νόµιµου εκπροσώπου 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  πρόσκλησης  «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής 
Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw – Gain as you sort» του 
Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  

4. Την έγκριση των ακόλουθων μελετών:  

• Υπ’ αριθμ. 149/22 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 
Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων προσωρινής 
αποθήκευση για την εφαρμογή των Πιλοτικών δράσεων διαχείρισης της χωριστής 
συλλογής αστικών αποβλήτων– ‘Πληρώνω όσο πετάω’ του Δήμου Κορινθίων», 
συνολικού προϋπολογισμού  σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€) μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (54.560,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

• Υπ’ αριθμ. 150/22 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 
Δήμου Κορινθίων, με τίτλο «Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών 
εφαρμογών για την εφαρμογή των Πιλοτικών δράσεων διαχείρισης της χωριστής 
συλλογής αστικών αποβλήτων - ‘Πληρώνω όσο πετάω’ του Δήμου Κορινθίων», 
συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(302.500,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (375.100,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

• Υπ’ αριθμ. 151/22 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του 
Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Δράσεων υποστήριξης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του προτεινόμενου προγράμματος «Πιλοτικές 
Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – ‘‘Πληρώνω όσο 
πετάω’’ του Δήμου Κορινθίων & Δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού – στόχου», συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
τριακοσίων ευρώ (280.300,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (347.572€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής στην ως άνω 

αναφερόμενη Πρόσκληση του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», την 

έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ως άνω αναφερόμενο Πρόγραμμα με την κατάθεση πρότασης 

του Δήμου με τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – 

«Πληρώνω όσο πετάω» του Δήμου Κορινθίων», την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων 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  ως άνω 

αναφερόμενης Πρόσκλησης, και την έγκριση των υπ΄ αριθ. 149/2022, 150/2022 και 151/2022 ως 

άνω αναφερόμενων μελετών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 26-10-2022 ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Δήμου.  
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     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, τις υπ΄ αριθ. 149/2022, 150/2022 και 151/2022 μελέτες της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, την από 26-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και γενικότερα κάθε 

σχετικής νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   
   Α.- Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στην πρόσκληση «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της 

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

sort» του Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».  

  Β.- Εγκρίνει τη συµµετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Πρόγραµµα µε την κατάθεση πρότασης µε 

τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – 

‘‘Πληρώνω όσο πετάω’’ του Δήμου Κορινθίων»  με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων, συνολικού 

προϋπολογισμού 777.232,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 

Δήμου Κορινθίων, 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  πρόσκλησης  «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής Αστικών 

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

προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».  

  Δ.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των μελετών:  

  α)Με αριθμό 149/2022 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Κορινθίων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού και μέσων προσωρινής αποθήκευση για την εφαρμογή 

των Πιλοτικών δράσεων διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων– «Πληρώνω όσο 

πετάω» του Δήμου Κορινθίων», συνολικού προϋπολογισμού σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 

(44.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 54.560,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  β)Με αριθμό 150/2022 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Κορινθίων, με τίτλο «Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού και διαδικτυακών εφαρμογών για την 

εφαρμογή των Πιλοτικών δράσεων διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων – 

«Πληρώνω όσο πετάω» του Δήμου Κορινθίων», συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δύο 
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χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (302.500,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι 375.100,00€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  γ)Με αριθμό 151/2022 τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου 

Κορινθίων με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Δράσεων υποστήριξης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του προτεινόμενου προγράμματος «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής 

Συλλογής Αστικών Αποβλήτων – «Πληρώνω όσο πετάω» του Δήμου Κορινθίων & Δράσεων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού – στόχου», συνολικού προϋπολογισμού 

διακοσίων ογδόντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (280.300,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

ήτοι 347.572€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  

 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/669/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 27-10-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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