
Αριθµός Πρακτικού 7

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  18-2-2020

    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 21η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα

9:00  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  5404/14-02-2020  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)Κόλλια  Κων.,  3)Πούρος  Γεώργ.,  4)Κουτσογκίλας  Θεµ.

(αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος  Ζαχαριάς  Σπυρ.),  5)Πνευµατικός  Αλέξ.,  6)Ταγαράς  Βασ.,

7)Κορδώσης Χρ., 8)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµ..

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

     Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  την  Επιτροπή  να  αποφασίσει  για  το  κατεπείγον  της

συζήτησης του θέµατος «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε τον Σύνδεσµο Προστασίας και Ορθολογικής

Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «ο ΑΡΙΩΝ» και εξειδίκευση πίστωσης», διότι πρέπει άµεσα να

κινηθούν  οι  διαδικασίες  για  την  κάλυψη  της  εκδήλωσης,  καθώς  αυτή  θα  πραγµατοποιηθεί  την

25.2.2020. 

        Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος.

        ΑΠΟΦΑΣΗ   42  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Συνδιορ-

γάνωση εκδήλωσης µε τον Σύνδεσµο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κοριν-
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θιακού Κόλπου «ο ΑΡΙΩΝ» και εξειδίκευση πίστωσης»,  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτρο-

πής την υπ' αριθµ. πρωτ. 6136/20-02-2020 εισήγηση του Τµήµατος Πολιτισµού και Αθλητισµού της

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

Θέµα: Πρωτογενές αίτηµα συνδιοργάνωσης εκδήλωσης µε τον Σύνδεσµο Προστασίας και
Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «ο ΑΡΙΩΝ» την 25.2.2020. 

Ο  Σύνδεσµος  Προστασίας  και  Ορθολογικής  Ανάπτυξης  του  Κορινθιακού  Κόλπου  «Ο  ΑΡΙΩΝ»
αιτήθηκε από το ∆ήµο  µας  µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 3797/5.2.2.2020 έγγραφο,  τη  συνδιοργάνωση
εκδήλωσης σε συνεργασία µε την Ένωση Προστασίας Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος «Ο
ΝΗΡΕΑΣ» και µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Η εκδήλωση έχει θέµα «Ας διηγηθούµε στα παιδιά µας την Ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου» και
θα  πραγµατοποιηθεί  την  Τρίτη  25  Φεβρουαρίου  στο  ∆ηµοτικό  Θέατρο  Κορίνθου  «Θωµάς
Θωµαΐδης». Πρόκειται για µια εκδήλωση η οποία αποτελεί σηµαντική πηγή γνώσης, τόσο για τους
µαθητές της περιοχής µας, όσο και για το  ευρύτερο κοινό που θα την παρακολουθήσει. Για την
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης, προτείνουµε ο ∆ήµος µας να καλύψει τη δαπάνη της ηχητικής -
φωτιστικής  της  κάλυψης,  ποσού  έως  496,00€ µε Φ.Π.Α. η  οποία  θα βαρύνει την  εγγεγραµµένη
πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 µε ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο
«Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων».

Παρακαλούµε: 
α)για  την  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  σχετικά  µε  την  εν  λόγω  διοργάνωση  και  την
εξειδίκευση  της  πίστωσης  ποσού  έως  496,00  € µε  Φ.Π.Α.  στο  ∆ηµοτικό  Προϋπολογισµό
οικονοµικού  έτους  2020  και  στον  ΚΑ  15/6474.0001  µε  τίτλο  «Έξοδα  λοιπών  παρεµφερών
δραστηριοτήτων» και 
β)για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.

Ο Αντιδήµαρχος

Τιµολέων Πιέτρης

   Ο  Πρόεδρος  ακολούθως,  προτείνει  την  συνδιοργάνωση  εκδήλωσης  µε  τον  Σύνδεσµο

Προστασίας  και  Ορθολογικής  Ανάπτυξης  του  Κορινθιακού  Κόλπου  «ο  ΑΡΙΩΝ»  µε  θέµα  «Ας

διηγηθούµε στα παιδιά µας την Ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου»  η οποία θα  πραγµατοποιηθεί

την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωµάς Θωµαΐδης» µε κάλυψη από

τον  ∆ήµο  Κορινθίων  δαπάνης  της  ηχητικής  -  φωτιστικής  της  κάλυψης, συνολικού  ύψους  έως

496,00 €  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.,  καθώς  και  την  εξειδίκευση  της  πίστωσης  ποσού  έως

496,00 € συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020

και στον Κ.Α.5/6474.0001 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων», σύµφωνα και

µε την ανωτέρω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

      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 διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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     Α.- Tην συνδιοργάνωση εκδήλωσης µε τον Σύνδεσµο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης

του  Κορινθιακού  Κόλπου  «ο  ΑΡΙΩΝ» µε  θέµα  «Ας  διηγηθούµε  στα  παιδιά  µας  την  Ιστορία  του

Κορινθιακού  Κόλπου»  η  οποία  θα   πραγµατοποιηθεί  την  Τρίτη  25 Φεβρουαρίου  στο  ∆ηµοτικό

Θέατρο Κορίνθου «Θωµάς Θωµαΐδης» 

     Ο ∆ήµος Κορινθίων θα καλύψει δαπάνη συνολικού ύψους έως  496,00 € συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α., που αφορά την δαπάνη της ηχητικής - φωτιστικής κάλυψης της εν λόγω εκδήλωσης, όπως

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

      Β.-  Εξειδικεύει την πίστωση ποσού  έως   496,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. στο ∆ηµοτικό

Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 και στον Κ.Α. 15/6474.0001 µε τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεµ-

φερών δραστηριοτήτων» για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης, όπως ακριβώς και αναλυτικά ανα-

φέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 7/42/2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  24-2-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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