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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 35/30.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  558/2019 
 
Θέμα 1ο  Ε.Η.Δ.: «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος περί φιλοξενίας – προστασίας των αστέγων του Δήμου 
Κορινθίων κατά την περίοδο των εορτών και του χειμώνα»  
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2019, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το 
Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 46883/24-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν 
των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή:  
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ 
                         ΑΠΟΝΤΑ 
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Πνευματικός Αλέξανδρος 
7. Κεφάλας Σταύρος,  
8. Ταγαράς Βασίλειος 
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
10. Μπουρσέ Ηλίας 
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Μουρούτσος Γεώργιος 
13. Μανωλάκης Δημήτριος 
14. Δόντης Μιχαήλ 
15. Καλλίρης Πελοπίδας,  
16. Παπαϊωάννου Ευάγγελος,  
17. Κορδώσης Χρήστος  
18. Πλατής Σπυρίδων  
19. Ασημακόπουλος Μάριος,  
20. Τζέκου Παρασκευή  
21. Γκερζελής Ιωάννης 

 

1. Μπίτζιος Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ 

2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος 

του ΕΗΔΘ 

2.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
       3.    Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ  

4. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιπρόεδρος 
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στο τέλος του 

ΕΗΔΘ 

6. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας 
7. Καρασάββας Ιωάννης 
8. Κονδύλης Μαρίνος 
9. Λαμπρινός Παναγιώτης  
10. Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ 
11. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω 
πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
3. Ζούζας Γεώργιος 
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου  
5. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
6. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
7. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου 
8. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
9. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
10. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
11. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
12. Λίτσας Παναγιώτης 
13. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 

 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-Άσσου 
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
6. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
7. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
8. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
9. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη 
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος με τίτλο «Έγκριση προγράμματος περί φιλοξενίας – 
προστασίας των αστέγων του Δήμου Κορινθίων κατά την περίοδο των εορτών και του χειμώνα», λόγω των άσχημων 
καιρικών συνθήκων που επικρατούν στην χώρα και λόγω ότι διανύουμε ήδη την περίοδο των εορτών. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει 
επ΄ αυτού. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 47126/27.12.2019 σε ορθή 
επανάληψη εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και 
Πολιτισμού, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  
 
<<Λαμβάνοντας υπόψη: 
    1. N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006), “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
    2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
    3. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) όπως ισχύει. 
    4. Την Αρ.Πρ.Δ13οικ.58724/1266/13.12.2019 εγκύκλιο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:78ΠΦ46ΜΤΛΚ-ΜΗΨ) περί “παροχής κατευθύνσεων 
για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα”.  
    5. Τη μη ύπαρξη Δομών Ανοικτού Κέντρου ημέρας /Υπνωτηρίου/Ξενώνα στο Δήμο Κορινθίων και τη μη διαθεσιμότητα 
κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων.  
    6. Την ανάγκη προστασίας-φιλοξενίας αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα κατά τις ημέρες που αναμένονται έκτακτα 
καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τα επίσημα δελτία καιρού της ΕΜΥ και κατά την περίοδο των εορτών . 
    7. Την ανάγκη φιλοξενίας των αστέγων κατά την  περίοδο των εορτών. 
 
Στο Δήμο Κορινθίων και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας έχουν καταγραφεί 11 άστεγοι που 
διαμένουν στο αυτοκίνητό τους, στο δρόμο, σε εισόδους πολυκατοικιών ή  ακόμα και σε ημιτελείς πολυκατοικίες στα 
Διοικητικά όρια του Δήμου μας.  
Επειδή ο Δήμος Κορινθίων δεν διαθέτει Δομή Ανοικτού Κέντρου ημέρας /Υπνωτηρίου/ ή Ξενώνα Αστέγων ούτε κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο ιδιοκτησίας του για την  φιλοξενία αστέγων. 
Επειδή βασική αρχή της κοινωνικής προστασίας είναι η προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μεταξύ των οποίων 
είναι και οι οικονομικά αδύνατοι και άστεγοι κάτοικοι του δήμου μας.  
Επειδή κατά την περίοδο των εορτών, ημερών αγάπης και αλληλεγγύης, θεωρούμε σημαντικότατο κανένας συνδημότης 
μας να μην μένει στο δρόμο και να παρέχουμε στους άστεγους, εφόσον το επιθυμούν, την κατάλληλη προστασία και 
ζεστασιά με την  παροχή της δυνατότητας φιλοξενίας αυτών . 
Επίσης επειδή  η ανθρώπινη ζωή θεωρείται το μέγιστο αγαθό και οι άστεγοι τις πόλης μας βρίσκονται σε κίνδυνο κατά 
την περίοδο του χειμώνα και πιο συγκεκριμένα κατά την περίοδο των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών σύμφωνα 
και με την σχετική εγκύκλιο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προτείνεται, η εκπόνηση σχεδίου δράσης για την προστασία των αστέγων 
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εξαιτίας χαμηλών θερμοκρασιών κατά την περίοδο του χειμώνα και η παροχής της δυνατότητας φιλοξενίας των αστέγων 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, πιο συγκεκριμένα προτείνουμε, την φιλοξενία των αστέγων, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, 
για τις ημέρες των εορτών και κατά τις ημέρες που αναμένονται έκτακτα καιρικά φαινόμενα σύμφωνα με τα επίσημα δελτία 
καιρού της ΕΜΥ.  
Το σχέδιο δράσης του Δήμου Κορινθίων προβλέπει την συνεργασία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, με την Ιερά 
Μητρόπολη Κορίνθου, το Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και εθελοντικούς φορείς του 
Δήμου,  καθώς και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων για τον εντοπισμό  και 
καταγραφή πιθανόν μη εντοπισμένων και καταγεγραμμένων αστέγων από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με την 
επιτόπια Κοινωνική Έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό του Τμήματος και την άμεση καταγραφή αυτών. Για την υλοποίηση 
του σχεδίου  δράσης ορίζεται Ομάδα εργασίας υποστήριξης των αστέγων με οριζόμενους υπεύθυνους υπαλλήλους από 
το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας την  Κοινωνική Λειτουργό, Σπυροπούλου Αναστασία και την διοικητικό υπάλληλο, 
Σούκουλη Μαρία.  
Οι φιλοξενούντες άστεγοι θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι ή να καταγραφούν επί τόπου, κατόπιν ενημέρωσης της 
υπηρεσίας για τον εντοπισμό μη καταγεγραμμένου αστέγου, από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων 
και η φιλοξενία αυτών θα γίνει κατά τις ημέρες των εορτών και έως τις 7 Ιανουαρίου 2020 καθώς επίσης και τις ημέρες που 
προβλέπονται άσχημες καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο του χειμώνα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική 
Υπηρεσία στην περιοχή του Δήμου μας. 
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης θα ανέλθει έως του ποσού των  2.436,78€  προ φόρου διαμονής 
(51,00€) και ΦΠΑ ( 316,78€) και συνολικό ποσό: 2.804,56€ που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων». 
 

Εισηγούμαστε: 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα ενός τέτοιου προγράμματος, που αφορά στην φιλοξενία - προστασία των αστέγων  
κατά την περίοδο των εορτών και του χειμώνα, προτείνεται, στα πλαίσια της αρμοδιότητας του Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας,  η έγκριση υλοποίησης του ως άνω κοινωνικού προγράμματος.  
Ο Δήμος Κορινθίων για την υλοποίηση του προγράμματος θα καλύψει έξοδα έως του ποσού των 2.436,78€  προ φόρου 
διαμονής (51,00€) και ΦΠΑ ( 316,78€) και συνολικό ποσό: 2.804,56€ που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του 
Δημοτικού Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων».>> 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την 
έγκριση υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την 
Αρ.Πρ.Δ13οικ.58724/1266/13.12.2019 εγκύκλιο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:78ΠΦ46ΜΤΛΚ-ΜΗΨ) περί “παροχής κατευθύνσεων για την 
προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα”, τις διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006), “Κώδικας Δήμων 
και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016) όπως ισχύει,   

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την έγκριση υλοποίησης προγράμματος περί φιλοξενίας – προστασίας των αστέγων του Δήμου Κορινθίων κατά τις 
ημέρες των εορτών και έως τις 7 Ιανουαρίου 2020, καθώς επίσης και τις ημέρες που προβλέπονται άσχημες καιρικές 
συνθήκες κατά την περίοδο του χειμώνα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην περιοχή του Δήμου μας.  
 
Ο Δήμος Κορινθίων για την υλοποίηση του προγράμματος θα καλύψει έξοδα  έως του ποσού των 2.436,78€  προ φόρου 
διαμονής (51,00€) και ΦΠΑ ( 316,78€) και συνολικό ποσό: 2.804,56€ που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του 
Δημοτικού Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων». 
 
Η εξειδίκευση της πίστωσης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων. 
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  35 / 558/ 2019 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 31 - 12 - 2019 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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