
 

Αριθμός Πρακτικού 34 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  25-09-2019 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 

09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 32778/20-9-2019 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 συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Πούρος Γεώργ., 

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ., 8)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

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

   ΑΠΟΦΑΣΗ 393η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί 

συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση που διοργανώνει η Εθελοντική Ομάδα 

Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κορινθίας στις 3-11-2019», θέτει υπόψη 

των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 32322/18-9-2019 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και 

Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία έχει 

ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει η 
Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κορινθίας την 
3.11.2019. 

  Η Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κορινθίας αιτήθηκε με το 
υπ΄ αριθ. Πρωτ. 31155/10-9-2019 έγγραφο τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εκδήλωση που 
διοργανώνει στα πλαίσια του 10ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού, την Κυριακή 3 
Νοεμβρίου 2019 στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη, πλησίον της Δημοτικής Πινακοθήκης, κατά τις 
ώρες 10:00 έως 14:00. 

ΑΔΑ: Ω2ΣΖΩΛ7-ΤΡΙ



 

  Η Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας αποτελεί μέλος του 
Πανελλήνιου Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας και 
διοργανώνει την εν λόγω εκδήλωση στην πόλη μας στα πλαίσια του εορτασμού της Εβδομάδας 
Μητρικού Θηλασμού από 1-7 Νοεμβρίου 2019.  Στην Κόρινθο, όπως και σε περισσότερες από 50 
πόλεις της Ελλάδας, μητέρες από το Πανελλαδικό Εθελοντικό Δίκτυο Υποστήριξης Μητρικού 
Θηλασμού και Μητρότητας θα προωθήσουν ενημερωτικό υλικό ώστε να ενημερώσουν έμπρακτα το 
ευρύ κοινό σχετικά με την αξία του μητρικού θηλασμού. 
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ανωτέρω διοργάνωση 
με την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 50 έγχρωμες αφίσες Α3.  Η 
ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 35,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του 
Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα 
Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων».  Παρακαλούμε α)για την απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω εκδήλωση και β)για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις 
οποίες κοινοποιείται το παρόν. 

 
  Ο Πρόεδρος προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην ως άνω αναφερόμενη εκδήλωση 

με την κάλυψη της δαπάνης ύψους 35,00€ για την προμήθεια έντυπου υλικού και την έγκριση της 

σχετικής διάθεσης πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2019 στον κωδικό με ΚΑ 

15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων». 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Α.- Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση, που διοργανώνει στα πλαίσια 

του 10ου Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θηλασμού η Εθελοντική Ομάδα Υποστήριξης 

Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κορινθίας, στις 3-11-2019, ημέρα Κυριακή, στον πεζόδρομο 

της οδού Κολοκοτρώνη στην πόλη της Κορίνθου, πλησίον της Δημοτικής Πινακοθήκης, κατά τις 

ώρες 10:00 έως 14:00.  Ο Δήμος Κορινθίων θα καλύψει δαπάνη ύψους έως 35,00€ για την 

προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 50 έγχρωμες αφίσες μεγέθους Α3, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης. 

  Β.- Εξειδικεύει την πίστωση ποσού 35,00€ στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2019 και στον 

ΚΑ 15/6473.0001 με τίτλο «Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων», για την κάλυψη της 

δαπάνης προμήθειας έντυπου υλικού για την ανωτέρω εκδήλωση, ήτοι 50 έγχρωμες αφίσες 

μεγέθους Α3, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/393/2019.- 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 03-10-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ω2ΣΖΩΛ7-ΤΡΙ
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