Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2020.10.01 12:13:42
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 96ΤΜΩΛ7-Γ9Χ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
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, συvεδρίασε σήµερα τηv 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 28704/24-9-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, 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 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 κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος

Βασίλειος,

Πρόεδρος,

2)Ζαχαριάς

Σπυρίδων,

3)Κόλλια

Κωνσταντίνα,

4)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 423η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Υποβολή
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Αίτησης για επιχορήγηση του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο του έργου «European City
Facility (EUCF)”» 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 θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής την από 24-09-2020 σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς
Γραφείου Προγραµµατισµού, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: «Υποβολή Αίτησης για επιχορήγηση του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο του έργου
«European City Facility (EUCF)»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Έχοντας υπόψη:
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. 1κβ
3. Τα κάτωθι στοιχεία της σχετικής πρόσκλησης :
Το έργο, χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας «Ορίζοντας 2020» της
Ε.Έ.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή από τις 25 Μαΐου έως τις 2
Οκτωβρίου έτους 2020.
Το έργο στοχεύει στη στήριξη των δήµων και των τοπικών αρχών στην ανάπτυξη επενδυτικών
ιδεών που σχετίζονται µε την υλοποίηση δράσεων που προσδιορίζονται στα σχέδια δράσης για
το κλίµα και την ενέργεια. Ο απώτερος στόχος του EUCF είναι να οικοδοµήσει έναν ουσιαστικό
αγωγό βιώσιµων ενεργειακών επενδύσεων σε όλους τους δήµους της
Το EUCF χρηµατοδοτεί µε σταθερή επιχορήγηση € 60.000 ευρώ την ανάπτυξη µιας επενδυτικής
ιδέας.
Το EUCF είναι ανοιχτό σε όλους τους δήµους / τοπικές αρχές και τις οµάδες τους από την ΕΕ27 και το Ηνωµένο Βασίλειο.
Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ένα πολιτικά εγκεκριµένο σχέδιο για το κλίµα και τη βιώσιµη
ενέργεια. Αυτό περιλαµβάνει τα SEAP (Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια) / SECAP
(Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα), που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
Συµφώνου των ∆ηµάρχων ή σχέδια παρόµοιας φιλοδοξίας µε στόχους για το κλίµα και την
ενέργεια τουλάχιστον για το έτος 2020. Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει να επιδείξουν πολιτική
δέσµευση για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας.
Το EUCF χρηµατοδοτεί δραστηριότητες, όπως (τεχνικές) µελέτες σκοπιµότητας, ανάλυση
αγοράς, ανάλυση ενδιαφεροµένων, νοµική, οικονοµική και χρηµατοοικονοµική ανάλυση,
ανάλυση κινδύνου κ.λπ. που απαιτούνται για την ανάπτυξη της επενδυτικής ιδέας. Η
επιχορήγηση δεν µπορεί να χρηµατοδοτήσει άµεσα τις πραγµατικές επενδύσεις, αλλά καλύπτει
το κόστος κινητοποίησης πόρων και πρόσβασης σε υπηρεσίες για την ανάπτυξη µιας
επενδυτικής ιδέας.
Εισηγείται:
Την υποβολή πρότασης για επιχορήγηση του ∆ήµου Κορινθίων µε το ποσό των € 60.000,00 από
το έργο «European City Facility (EUCF)», προκειµένου να ωριµάσει επενδυτικά σχέδια
εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης εκποµπών CO2 , σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο Σ∆ΑΕ
(Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας) του ∆ήµου Κορινθίων.
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Ειδικότερα προτείνεται:
Η ωρίµανση του σχεδίου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ»
(€20.000,00 κόστος σύµβασης προετοιµασίας επενδυτικού σχεδίου)

–

ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η ενεργός συµµετοχή του ∆ήµου Κορινθίων στην προσπάθεια για επίτευξη του εθνικού στόχου για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, προωθώντας την ηλεκτροκίνηση. Το επενδυτικό σχέδιο µπορεί να περιλαµβάνει:
Τη προώθηση ενός νέου µοντέλου αστικών µετακινήσεων εντός του δήµου, που θα δίνει κίνητρα
για τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ηλεκτρικών scooter και ποδηλάτων, θα προκρίνει τη χρήση
των ΜΜΜ αντί των ΙΧ αυτοκινήτων µε συµβατικά καύσιµα και θα προκρίνει την επέκταση των ποδηλατοδρόµων. Την αλλαγή του στόλου των πεπαλαιωµένων και ρυπογόνων οχηµάτων της αυτοδιοίκησης και τη σταδιακή αντικατάστασή τους µε ηλεκτροκίνητα οχήµατα. Τη δηµιουργία επαρκούς δικτύου υποδοµών φόρτισης για τα οχήµατα και τα δίτροχα στις περιοχές ευθύνης του ∆ήµου. (∆ηµιουργία δικτύου και θέσεων στάθµευσης µε φορτιστές ηλεκτροκίνητων οχηµάτων κλπ). Την ανάληψη στοχευµένων δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας, µε στόχο την
προώθηση της ιδέας της ηλεκτροκίνησης και της χρήσης των ηλεκτρικών οχηµάτων
Η
ωρίµανση
του
σχεδίου
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»,
µέσω ειδικής Πλατφόρµας Λογισµικού και συνοδού υποστηρικτικού εξοπλισµού/ λογισµικού.
Στόχος του σχεδίου θα είναι η λειτουργία ενός συστήµατος έξυπνων εφαρµογών ηλεκτρονικού
πολιτισµού, ηλεκτρονικού τουρισµού και βιώσιµης κινητικότητας.
(€40.000,00 κόστος σύµβασης προετοιµασίας επενδυτικού σχεδίου)
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού, τις διατάξεις του άρθρου
72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την παρ. 2 του Άρθρου 117 του Ν.4674/2020,
καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την υποβολή πρότασης για επιχορήγηση του ∆ήµου Κορινθίων µε το ποσό των
60.000,00€ από το έργο «European City Facility (EUCF)», προκειµένου να ωριµάσει επενδυτικά
σχέδια εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης εκποµπών CO2 , σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο
Σ∆ΑΕ (Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας) του ∆ήµου Κορινθίων. Ειδικότερα η πρόταση αφορά :
•

Ωρίµανση του σχεδίου «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ», µε κόστος σύµβασης προετοιµασίας επενδυτικού σχεδίου το ποσό
των 20.000,00€ . Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η ενεργός συµµετοχή του ∆ήµου
Κορινθίων στην προσπάθεια για επίτευξη του εθνικού στόχου για βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος, προωθώντας την ηλεκτροκίνηση.

•

Ωρίµανση

του

σχεδίου

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ», µέσω ειδικής Πλατφόρµας Λογισµικού και
συνοδού υποστηρικτικού εξοπλισµού/ λογισµικού, µε κόστος σύµβασης προετοιµασίας
επενδυτικού σχεδίου το ποσό των 40.000,00 €. Στόχος του σχεδίου θα είναι η λειτουργία
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ενός συστήµατος έξυπνων εφαρµογών ηλεκτρονικού πολιτισµού, ηλεκτρονικού τουρισµού
και βιώσιµης κινητικότητας.
Β. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υποβολή της πρότασης για επιχορήγηση και
την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή της πρότασης εγγράφων.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/423/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 30-9-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

