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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-10-2019

       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 14η Οκτωβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  35571/10-10-2019  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 εννέα (9) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 4  10  η  : Ο Πρόεδρος  συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 3ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης  «Συµµετοχή  του  ∆ήµου  Κορινθίων  σε  εκδηλώσεις» θέτει  υπ'  όψιν  των  µελών  της

Επιτροπής  την  υπ'αριθµ.  34492/03-10-2019 εισήγηση  του  Τµήµατος  Πολιτισµού  και Αθλητισµού

της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  Πρωτογενές αίτηµα σχετικά µε τη συµµετοχή του ∆ήµου στην εκπαιδευτική ηµερίδα
που διοργανώνει η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης την 9.11.2019. 

Η  Ελληνική  Οµάδα  ∆ιάσωσης  αιτήθηκε  µε  το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  33522/26.9.2019  έγγραφο  τη
συµµετοχή του ∆ήµου µας στην διοργάνωση ανοιχτής  εκπαιδευτικής ηµερίδας στην πόλη µας, το
Σάββατο 9.11.2019. 

Η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης (ΕΟ∆) είναι µια εθελοντική οργάνωση Έρευνας και ∆ιάσωσης στους
κόλπους  της  οποίας  δραστηριοποιούνται  πάνω  από  2.000 εθελοντές, οι  οποίοι συµµετέχουν  σε

ΑΔΑ: Ω0ΔΚΩΛ7-ΥΡΥ



επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και µαζικών καταστροφών,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα µε την επιχειρησιακή δράση των εθελοντών
της,  η  ΕΟ∆  εκπαιδεύει  και  ενηµερώνει  πολίτες  όλων  των  ηλικιών  σε  θέµατα  αυτοπροστασίας,
πρόληψης και Πρώτων Βοηθειών, διοργανώνοντας σεµινάρια, ηµερίδες και συνέδρια σε όλη την
Ελλάδα. Στην κατεύθυνση αυτή, η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης υλοποιεί τους τελευταίους µήνες το
πρόγραµµα «Act to Protect» που περιλαµβάνει τη διεξαγωγή 25 ανοιχτών ηµερίδων µε στόχο την
ευαισθητοποίηση των πολιτών στον τοµέα της πρόληψης και της αυτοπροστασίας. Ένας από τους
«σταθµούς» του προγράµµατος αυτού είναι και η Κόρινθος. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προτείνουµε τη συµµετοχή του ∆ήµου µας στη διοργάνωση της εν λόγω
ηµερίδας αναλαµβάνοντας τη δαπάνη για την ηχητική της κάλυψη, ποσού έως 372,00€ µε Φ.Π.Α.

Η   ανωτέρω  δαπάνη  θα  βαρύνει  την  εγγεγραµµένη  πίστωση  του  ∆ηµοτικού  Προϋπολογισµού
οικονοµικού  έτους  2019  µε  ΚΑ  15/6474.0001  και  τίτλο  «Έξοδα  λοιπών  παρεµφερών
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 ακολούθως, προτείνει την συµµετοχή του ∆ήµου Κορινθίων στην διοργάνωση της

ανοιχτής εκπαιδευτικής ηµερίδας την οποία διεξάγει η Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης στα πλαίσια της

υλοποίησης του προγράµµατος «Act to Protect» µε στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών στον

τοµέα της πρόληψης και της αυτοπροστασίας, η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη της Κορίνθου το

Σάββατο 9.11.2019. Προτείνει δε για τον λόγο αυτόν, την κάλυψη δαπάνης για την ηχητική κάλυψη

της  Ηµερίδας,  ποσού  έως  372,00€  συµπ.  Φ.Π.Α.24%, καθώς  και  την  έγκριση  της  σχετικής

διάθεσης  πίστωσης  από  τον  δηµοτικό  προϋπολογισµό  του  οικονοµικού  έτους  2019  µε  Κ.Α.

15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων».

     Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπ'  όψιν  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 νοµοθετικές

διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Α.-  Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Κορινθίων στην διοργάνωση ανοιχτής εκπαιδευτικής

ηµερίδας  την  οποία  διεξάγει  η  Ελληνική  Οµάδα  ∆ιάσωσης  στα  πλαίσια  της  υλοποίησης  του

προγράµµατος  «Act to Protect»  µε  στόχο  την  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  στον  τοµέα  της

πρόληψης και της αυτοπροστασίας,  η οποία θα διεξαχθεί στην πόλη της Κορίνθου, το Σάββατο

9.11.2019. 

     Ο  ∆ήµος  Κορινθίων  για  τον  λόγο  αυτό,  θα  καλύψει  δαπάνη  για  την  ηχητική  κάλυψη  της

Ηµερίδας,  ποσού  έως  372,00€ συµπ.  Φ.Π.Α.24%,  όπως  ακριβώς και αναλυτικά  αναφέρεται στο

ιστορικό της  παρούσης.

    Β.-  Εξειδικεύει την  πίστωση  ποσού  έως 372,00€  συµπ.  Φ.Π.Α.24%,  στον  ∆ηµοτικό

Προϋπολογισµό  οικονοµικού  έτους  2019 και  στον  Κ.Α.  Εξόδων  15/6474.0001 και  τίτλο  «Έξοδα
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λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων»,    για την ηχητική κάλυψη της ανωτέρω Ηµερίδας,  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 35/4  10  /2019.-  

                                                                Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  15-10-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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