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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 8
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 03-03-2021
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 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.
“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β')
Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από
την Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της
υπ'Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ 586/ 13.02.2021 -τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής
Απόφασης: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ∆1αΓ.Π.οικ. 9147/10-02-2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης : “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την
Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534),
την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
και την υπ' αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήµερα την
την 3η Μαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv
υπ' αριθµ.5760/26-02-2021 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 υπ'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
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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, οκτώ (8)
µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Πλατής
Σπυρίδων.
Απόντες
1)Σταυρέλης Νικόλαος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 69η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Υποβολή
πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών» 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 ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την από 23-02-2021 σχετική
εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ12 στον Άξονα
Προτεραιότητας «Περιβάλλον» µε τίτλο της Πρόσκλησης : «∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους»
του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Σχετ.: Η αριθµ. 18215/29.9.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
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. 1η […Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ
µέρους του δήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων
έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και
αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηµατοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης
πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράµµατα ή προγράµµατα
επιχορήγησης. …..] & παρ. 1ζ [….Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου,
µελετών, υπηρεσιών και προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων
απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ….].
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3. Την αριθµ. 18215/29.9.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
σύµφωνα µε την οποία :
προβλέπεται η χρηµατοδότηση ηλεκτρικών οχηµάτων (αµιγώς ηλεκτρικών, υβριδικών
εξωτερικής φόρτισης ή κυψέλης καυσίµου), και πιο συγκεκριµένα τύπου:
Επιβατηγών οχηµάτων (συµβατικών, διθέσιων, SUV κλπ)
∆ίκυκλων οχηµάτων (µοτοσυκλέτες, µοτοποδήλατα, ποδήλατα µε υποβοηθούµενη
ποδηλάτηση)
Μικρών φορτηγών (pick-up, van κλειστού τύπου, για δυσπρόσιτα µέρη κλπ)
Μικρών λεωφορείων (µε προδιαγραφές για ΑµΕΑ)
καθώς και µεγαλύτερων οχηµάτων:
Μέσων δηµοτικής συγκοινωνίας (λεωφορεία, τρενάκια κλπ, µε προδιαγραφές για ΑµΕΑ)
Οχηµάτων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (απορριµµατοφόρα, πλυντήρια κάδων
κλπ)
και τέλος
η κατασκευή/προµήθεια των απαραίτητων Σταθµών Φόρτισης (σηµεία
επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος) και λοιπού αναγκαίου εξοπλισµού (π.χ.
ηλεκτρονική πλατφόρµα διαχείρισης, µέτρα πυροπροστασίας) των ανωτέρω οχηµάτων.
Κάθε ∆ικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής µίας (1) αίτησης χρηµατοδότησης, η οποία δύναται
να περιλαµβάνει έως δύο (2) κύρια υποέργα (εξαιρουµένων των οριζόντιων επικουρικών
δράσεων), που συνολικά µπορούν να περιλαµβάνουν:
έως πέντε (5) µικρά ηλεκτροκίνητα οχήµατα (επιβατηγά, δίκυκλα, pick-up, van κλειστού
τύπου, SUV, µικρά ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κλπ) και
- έως πέντε (5) µεγάλα ηλεκτροκίνητα οχήµατα (λεωφορεία/τρενάκια δηµοτικής συγκοινωνίας,
οχήµατα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, οχήµατα έργου/µεταφορών κλπ), καθώς και
- τους απαιτούµενους σταθµούς φόρτισης αυτών (και λοιπού αναγκαίου εξοπλισµού).
Αναπόσπαστο στοιχείο των ανωτέρω προµηθειών πρέπει να αποτελεί η εκπαίδευση και
υποστήριξη για τουλάχιστον έξι (6) µήνες, από την οριστική παραλαβή των
οχηµάτων/εξοπλισµού, του προσωπικού/δικαιούχου από τον προµηθευτή (ανεξαρτήτως της
εγγύησης των οχηµάτων/φορτιστών κλπ).
Για τις προµήθειες, τεκµηρίωση του προϋπολογισµού της προµήθειας. Συγκεκριµένα θα
πρέπει να προσκοµισθεί Πρακτικό Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών συνοδευόµενο από Πίνακα
προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές και τιµοκατάλογους
υλικών, ενηµερωτικά φυλλάδια κλπ (προσφορές από τρεις τουλάχιστον ανεξάρτητους µεταξύ
τους προµηθευτές), εφόσον απαιτείται.
Στην περίπτωση εξοπλισµού (επιλέξιµου και µη), απαιτούνται τα αποτελέσµατα της έρευνας
αγοράς και η σχετική τεκµηρίωση.
Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτηµάτων ορίζεται η 31/03/2021.
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθµ. 18215/29.09.2020 Πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο «∆ράσεις
Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράµµατος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Β. Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και
Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 12, µε
τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων και σταθµών Φόρτισης ∆ήµου Κορινθίων ».
Η πράξη «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων και σταθµών Φόρτισης ∆ήµου Κορινθίων» θα
περιλαµβάνει δύο κύρια υποέργα:
1ο Κύριο Υποέργο µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων ∆ήµου Κορινθίων», που θα αφορά
στην προµήθεια 5 µικρών οχηµάτων ( 2 Ηλεκτρικά επιβατικά, 1 Ηλεκτρικό SUV, 1 Ηλεκτρικό 9θέσιο
µεταφοράς προσωπικού & 1 Ηλεκτρικό VAN) και 5 µεγάλων οχηµάτων (· 1 Ηλεκτρικό σάρωθρο, 1
Ηλεκτρικό µικρό απορριµµατοφόρο, 2 Ηλεκτρικά ανατρεπόµενα φορτηγά & 1 Ηλεκτρικό µικρό
φορτηγό µε σταθερή καρότσα)
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2ο Κύριο Υποέργο µε τίτλο «Σταθµοί Φόρτισης ∆ήµου Κορινθίων» , που θα αφορά στους
απαιτούµενους σταθµούς φόρτισης των ηλεκτρικών οχηµάτων - και λοιπού αναγκαίου εξοπλισµού (
10 σταθµοί φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων).
Γ. Να ορίσει και συγκροτήσει Τριµελή Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών για τα είδη προς προµήθεια
της πράξης «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων και σταθµών Φόρτισης ∆ήµου Κορινθίων » .
∆. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή της
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.
Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται την υποβολή της πρότασης σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση
του αρµοδίου Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού και προτείνει ως µέλη της Τριµελούς Επιτροπής διερεύνησης τιµών τους υπαλλήλους Τσολάκη Ιωάννη, Ζαφειρόπουλο Χρήστο και Σαββανού
Ελένη.
Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α.. και λέει καταρχήν ότι ως παράταξη
συµφωνούν µε την πρόταση. Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι, για άλλη µία φορά γίνεται καθυστερηµένη
υποβολή πρότασης, καθώς εκπνέει η προθεσµία. Επίσης αναφέρει µεταξύ άλλων ότι σε κάθε
Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης τηρείται σειρά προτεραιότητας και η επιλογή γίνεται µέχρι
εξαντλήσεως των χρηµάτων. Αναφέρει ότι πρόκειται για καινοτόµο πρόγραµµα και πρέπει ο ∆ήµος
να µπει στην εποχή του ηλεκτρισµού, να είναι µικρό το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των
οχηµάτων του ∆ήµου.

Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν
την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 23-02-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου
Προγραµµατισµού της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την παρ. 2 του Άρθρου 117 του
Ν.4674/2020, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την αποδοχή των όρων της υπ'αριθµ. 18215/29.09.2020 Πρόσκλησης ΑΤ12 µε τίτλο
«∆ράσεις Ηλεκτροκίνησης στους ∆ήµους» του Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του
Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Β.- Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και
Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 12, µε
τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων και σταθµών Φόρτισης ∆ήµου Κορινθίων».
Η πράξη «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων και σταθµών Φόρτισης ∆ήµου Κορινθίων» θα
περιλαµβάνει δύο κύρια υποέργα:
1ο Κύριο Υποέργο µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων ∆ήµου Κορινθίων», που θα αφορά
στην προµήθεια 5 µικρών οχηµάτων (2 Ηλεκτρικά επιβατικά, 1 Ηλεκτρικό SUV, 1 Ηλεκτρικό 9θέσιο
µεταφοράς προσωπικού και 1 Ηλεκτρικό VAN) και 5 µεγάλων οχηµάτων (1 Ηλεκτρικό σάρωθρο,
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1 Ηλεκτρικό µικρό απορριµµατοφόρο, 2 Ηλεκτρικά ανατρεπόµενα φορτηγά και 1 Ηλεκτρικό µικρό
φορτηγό µε σταθερή καρότσα).
2ο Κύριο Υποέργο µε τίτλο «Σταθµοί Φόρτισης ∆ήµου Κορινθίων», που θα αφορά στους
απαιτούµενους σταθµούς φόρτισης των ηλεκτρικών οχηµάτων - και λοιπού αναγκαίου εξοπλισµού
(10 σταθµοί φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων).
Γ.- Τον ορισµό και συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για τα είδη
προς προµήθεια της πράξης «Προµήθεια ηλεκτρικών οχηµάτων και σταθµών Φόρτισης ∆ήµου
Κορινθίων».
Ως µέλη της επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι του Τµήµατος Οχηµάτων, της ∆/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, και του Τµήµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας ως εξής :
1.Τσολάκης Ιωάννης, ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρόεδρος,
2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Τµήµατος Οχηµάτων, Μέλος,
3.Σαββανού Ελένη, Τµήµατος Προµηθειών, Μέλος.
∆.- Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την
υποβολή της πρότασης εγγράφων και την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, 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 8/69/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 04-03-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

