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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  1  2  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.  35223/09-10-2019 εισήγηση  του  Τµήµατος  Πολιτισµού  και Αθλητισµού

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

Θέµα:  Πρωτογενές αίτηµα  για  συµµετοχή  του ∆ήµου στο  46Ο Συνέδριο της  Πανελλήνιας
Ένωσης Φιλολόγων. 

Ο  Σύνδεσµος  Φιλολόγων  Ν.  Κορινθίας  αιτήθηκε  από  το  ∆ήµο  µας  µε  τα  υπ’  αριθ.  πρωτ.
10975/28.3.2019, 13618/16.4.2019 και 30972/9.9.2019 έγγραφα, τη συµµετοχή του στο 46ο Ετήσιο
Συνέδριο που διοργανώνει στην πόλη µας σε συνεργασία µε την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων,
από 7 έως και 9 Νοεµβρίου 2019.

Το Συνέδριο µε θέµα «Βυζάντιο. Ιστορία και Πολιτισµός» αναµένεται ότι θα το παρακολουθήσουν
700 φιλόλογοι  της  ∆ευτεροβάθµιας  και  Τριτοβάθµιας  Εκπαίδευσης,  µεταξύ  των  οποίων  και  120
φιλόλογοι από την Κύπρο, γεγονός που αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για την περιοχή µας. Σύµφωνα µε
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τα ανωτέρω, προτείνουµε την συµµετοχή του ∆ήµου µας στη διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου
που έχει στόχο την αναβάθµιση και τόνωση της πνευµατικής ζωής του τόπου µας, µε την κάλυψη
των ακόλουθων δαπανών:

• Ηχητική-φωτιστική κάλυψη του Συνεδρίου στις 7,8 και 9.11.2019 ποσού έως 1.488,00 € µε
Φ.Π.Α. 24%. 

• ∆ιαµονή  σε  ξενοδοχείο  µε  παροχή  πρωινού  για  τρεις  φιλοξενούµενους  διακεκριµένους
Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές σε τρία µονόκλινα δωµάτια, για τρεις διανυκτερεύσεις στις 7,
8  και  9  Νοεµβρίου  2019,  ποσού  έως  373,50€ συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.  13%  και
φόρου διαµονής.  

• Μεταφορά µε λεωφορείο των Συνέδρων από το Λουτράκι προς την Κόρινθο µε επιστροφή
(συνολικά 20 δροµολόγια) από 7 - 9.11.2019, ποσού έως 990,00€ µε Φ.Π.Α. 24%.

Οι ανωτέρω δαπάνες ποσού έως 2.851,50€ µε ΦΠΑ θα βαρύνουν την εγγεγραµµένη πίστωση του
∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 µε ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συµµετοχές σε
συνέδρια,  συναντήσεις  και  διαλέξεις».  Παρακαλούµε  α)  για  την  απόφαση  της  Οικονοµικής
Επιτροπής σχετικά µε την εν λόγω διοργάνωση β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις
οποίες κοινοποιείται το παρόν.

      Ο  Πρόεδρος  ακολούθως,  προτείνει  την  συµµετοχή  του  ∆ήµου  Κορινθίων στο  46ο Ετήσιο

Συνέδριο  που  διοργανώνει  στην  πόλη  της  Κορίνθου  ο  Σύνδεσµος  Φιλολόγων  Ν.  Κορινθίας  σε

συνεργασία  µε  την  Πανελλήνια  Ένωση  Φιλολόγων,  από  7 έως  και  9 Νοεµβρίου  2019 µε  θέµα

«Βυζάντιο.  Ιστορία  και  Πολιτισµός»,   την  κάλυψη  δαπάνης  συνολικού  ποσού έως  2.851,50€

συµπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά :

• Ηχητική-φωτιστική  κάλυψη  του  Συνεδρίου  στις  7,8 και 9.11.2019 ποσού  έως  1.488,00 €

συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

• ∆ιαµονή  σε  ξενοδοχείο  µε  παροχή  πρωινού  για  τρεις  φιλοξενούµενους  διακεκριµένους

Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές σε τρία µονόκλινα δωµάτια, για τρεις διανυκτερεύσεις στις 7,

8 και 9 Νοεµβρίου 2019, ποσού έως 373,50€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 13% και φόρου διαµονής.  

• Μεταφορά µε λεωφορείο των Συνέδρων από το Λουτράκι προς την Κόρινθο µε επιστροφή

(συνολικά 20 δροµολόγια) από 7 - 9.11.2019, ποσού έως 990,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%,

καθώς  και  την έγκριση της σχετικής διάθεσης πίστωσης  από  τον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό του

οικονοµικού έτους 2019 µε Κ.Α. 00/6441.0001 και τίτλο «Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και

διαλέξεις».

 

     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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Οι κ.κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος  ψηφίζουν λευκό.)

      Α.-  Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Κορινθίων στο 46ο Ετήσιο Συνέδριο που διοργανώνει

στην πόλη της Κορίνθου ο Σύνδεσµος Φιλολόγων Ν.Κορινθίας σε συνεργασία µε την Πανελλήνια

Ένωση Φιλολόγων, από 7 έως και 9 Νοεµβρίου 2019,  µε θέµα «Βυζάντιο. Ιστορία και Πολιτισµός».

    Ο ∆ήµος Κορινθίων για τον λόγο αυτό, θα καλύψει δαπάνη  συνολικού ποσού έως  2.851,50€

συµπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά την Ηχητική-φωτιστική κάλυψη του Συνεδρίου στις 7,8 και 9.11.2019

ποσού έως 1.488,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, την ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο µε παροχή πρωινού για

τρεις  φιλοξενούµενους  διακεκριµένους  Πανεπιστηµιακούς  Καθηγητές σε τρία  µονόκλινα  δωµάτια,

για τρεις διανυκτερεύσεις στις 7, 8 και 9 Νοεµβρίου 2019, ποσού έως 373,50€ συµπ/νου Φ.Π.Α.

13% και φόρου διαµονής, καθώς και την Μεταφορά µε λεωφορείο των Συνέδρων από το Λουτράκι

προς την Κόρινθο µε επιστροφή (συνολικά 20 δροµολόγια) από 7 - 9.11.2019, ποσού έως 990,00€

συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.

   Β.- Εξειδικεύει την πίστωση συνολικού ποσού έως 2.851,50€ συµπ/νου Φ.Π.Α., στον ∆ηµοτικό

Προϋπολογισµό  οικονοµικού  έτους  2019  και  στον  Κ.Α.  Εξόδων  00/6441.0001  και  τίτλο

«Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» που  αφορά αναλυτικά τα εξής:

1. Ηχητική-φωτιστική  κάλυψη  του  Συνεδρίου  στις  7,8 και 9.11.2019 ποσού  έως 1.488,00 €

συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, 

2. ∆ιαµονή  σε  ξενοδοχείο  µε  παροχή  πρωινού  για  τρεις  φιλοξενούµενους  διακεκριµένους

Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές σε τρία µονόκλινα δωµάτια, για τρεις διανυκτερεύσεις στις 7,

8 και 9 Νοεµβρίου 2019, ποσού έως 373,50€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 13% και φόρου διαµονής,

3. Μεταφορά µε λεωφορείο των Συνέδρων από το Λουτράκι προς την Κόρινθο µε επιστροφή

(συνολικά 20 δροµολόγια) από 7 - 9.11.2019, ποσού έως 990,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%,

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  1  2  /2019.-  

                                                                Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  15-10-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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