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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 3
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 25-1-2021
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

µέσω

τηλεδιάσκεψης,

σύµφωνα

µε

τις

διατάξεις

του

άρθρου

παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'
∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021

1,

Αριθµ.

Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’):

Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00, στην υπ’ αριθ. πρωτ.
∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθ.
426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήµερα τηv 25η Ιανουαρίου
2021, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'
αριθ. 1809/21-01-2021 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
∆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 ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) µέλη
και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα, 2)Σταυρέλης Νικόλαος,3)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 21η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή
χρηµατοδότησης για την «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
στο ∆ήµο Κορινθίων» υπενθυµίζει την υπ'αριθµ.56/585/2020 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
µε θέµα: «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταµείο για την χρηµατοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Κορινθίων», στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»» και ακολούθως
ενηµερώνει τα µέλη ότι την 22/8/2020 δηµοσιεύτηκε η Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 161/22.08.2020 τεύχος Α΄),
σύµφωνα µε την οποία : 1.Αποδοχές πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθµού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, διενεργούνται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηµατοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούµενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αµέσως επόµενη
συνεδρίαση του οικείου συµβουλίου, ύστερα από δεσµευτική εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η απόφαση του συµβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής. 2. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου
2020.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ'αριθµ.πρωτ. 1346/18-01-2021
σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: « Αποδοχή Χρηµατοδότησης ποσού 59.520,00 ευρώ για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΟΥ
ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ »
Σχετ.:
1. Η αριθ. 201.6/23.12.2020 Απόφαση ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου µε θέµα «Ένταξη
προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»
2. 2. Ο Οδικός Χάρτης Υλοποίησης Σ.Φ.Η.Ο. (Έκδοση 1.0)
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. Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 40
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του ν. 4735/20 (Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δηµόσιο τοµέα, ρύθµιση οργανωτικών θεµάτων της Γενικής Γραµµατείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραµµατείας Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµόσιου Τοµέα του
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθµίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθµη λειτουργία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε το
οποίο […Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συµπεριλαµβανοµένων κατανοµών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,
επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήµο και αποφάσεων ένταξης πράξεών του σε αναπτυξιακά προγράµµατα, καθώς και για την παροχή δεσµευτικής εισήγησης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.
4722/2020 (Α' 177).
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθµ. 201.6/23.12.2020 Απόφαση ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου µε
θέµα «Ένταξη προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων
(Σ.Φ.Η.Ο.) του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»
Β. Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 59.520,00 ευρώ για την «Εκπόνηση σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Κορινθίων», εξολοκλήρου από εξωτερικό
συνεργάτη
Γ. Την τροποποίηση του Προϋπολογισµού τρέχοντος έτους, όταν αυτός ψηφισθεί και εγκριθεί ως
ακολούθως :
Γ1. Εγγραφή του ποσού των 59.520,00 ευρώ [Πηγή Χρηµατοδότησης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ] για την
υπηρεσία «Εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Κορινθίων»
σε Κ.Α. Εσόδου 1329.00ΧΧ (Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα) &
Γ2. Εγγραφή νέας πίστωσης σε Κ.Α. εξόδου 30/6117.00ΧΧ του προϋπολογισµού µε τίτλο
«Εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Κορινθίων» και ποσό
59.520,00 ευρώ [Χρηµατοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ]
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή την αποδοχή των όρων
της υπ'αριθµ. 201.6/23.12.2020 Απόφασης ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου µε θέµα «Ένταξη προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» και την αποδοχή της
χρηµατοδότησης ποσού 59.520,00 ευρώ για την «Εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Κορινθίων», εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη, σύµφωνα µε την
σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'
όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, τις διατάξεις του
άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τον υπό ψήφιση προϋπολογισµό του
∆ήµου οικονοµικού έτους 2021 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου
487/87194, 11-12-2020 (Α∆Α:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νοµοθετική διάταξη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ'αριθµ. 201.6/23.12.2020 Απόφασης ∆.Σ. του Πράσινου
Ταµείου µε θέµα «Ένταξη προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών
οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020»
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Β.- Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 59.520,00 ευρώ για την «Εκπόνηση σχεδίου
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο Κορινθίων», εξολοκλήρου από εξωτερικό
συνεργάτη,
σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση του αρµοδίου Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας, 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 3/21/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 27-01-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

