
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:  «Αποδοχή  δωρεάς  για  την  πραγµατοποίηση  µαθηµάτων»,  διότι  πρέπει

άµεσα να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγµατοποίησή τους.     

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

θέµατος.

        ΑΠΟΦΑΣΗ   43  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης  «Αποδοχή

δωρεάς για την πραγµατοποίηση µαθηµάτων»,  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής  την

υπ' αριθµ. πρωτ. 6006/19-02-2020 εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

Θέµα  :  1.  Αποδοχή   δωρεάς  –  χορηγίας  για  την  πραγµατοποίηση  µαθηµάτων   «Ιταλικής
Γλώσσας »  ένα (1) τµήµα (επίπεδο   προχωρηµένων  ) διάρκειας 50 ωρών, κατά το χρονικό
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διάστηµα   Μάρτιος   2020 –   Μάιος  2020 2. Αποδοχή  ∆ωρεάς –Χορηγίας  στα  πλαίσια  του
προγράµµατος  Τοπικής  Ιστορίας  ∆ιάρκειας  9  εννέα  ωρών  κατά  το  Χρονικό  διάστηµα
Φεβρουάριος  - Μάρτιος 2020  από την οικονοµική επιτροπή του ∆ήµου Κορινθίων .

Έχοντας υπόψη : 

• Την  παράγραφο  4  του  άρθρου  94  του  Ν.3852/ΤΑ΄87/7-6-2010 «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης ».

• Τις  διατάξεις  του  ν.  3879/2010 «Ανάπτυξη  της  ∆ιά  Βίου  Μάθησης  και  λοιπές  διατάξεις»
(ΦΕΚ 163 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 8 και 21.

• Την κείµενη νοµοθεσία βάση της οποίας µε τα άρθρα 8, 9α και 24 του Ν.3879/10 
Ανάπτυξη της δια βίου µάθησης σε επίπεδο ∆ήµου ασκούνται από το κέντρο δια βίου µάθησης
του ∆ήµου Κορινθίων   .

• Την απόφαση  του  ∆ηµοτικού  συµβουλίου µε αρ.120/7/25-4-2012  Ίδρυση  και Λειτουργία
Κέντρου δια βίου µάθησης στο ∆ήµο Κορινθίων .

• Την   αίτηση  της   κ.   ΠΡΙΟΡΕ  ΑΝΝΑΣ    µε  αρ.πρωτ.38605/31-10-2019 για  διδασκαλία
ΙΤΑΛΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΙΙ    άνευ  αντιτίµου στο  Κέντρο  δια  βίου  µάθησης  του  ∆ήµου
Κορινθίων.

• Την  αίτηση  του  κ.  Ασηµακόπουλου  Μάριου  µε  αρ.  πρωτ.  3530/3-2-2020 για  διδασκαλία
µαθηµάτων   Τοπικής  Ιστορίας  άνευ  αντιτίµου  στα  πλαίσια  του  προγράµµατος  Τοπικής
ιστορίας από το Κέντρο ∆ια βίου Μάθησης 

• Το άρθρο 72 παρ.1  εδ. ή του ν.3852/2010  Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής .

Εισηγούµαστε

• Την αποδοχή δωρεάς  / χορηγίας από την Οικονοµική επιτροπή  της πραγµατοποίησης
µαθηµάτων Ιταλικής Γλώσσας  Επίπεδο ΙΙ από  την  κ.  ΠΡΙΟΡΕ ΑΝΝΑ    προς το ∆ήµο
Κορινθίων  (εισερχ.αρ.Πρωτ:38605/31-10-2019)   η  οποία  προτίθεται    να  προσφέρει
δωρεάν χορηγία για την πραγµατοποίηση µαθηµάτων « Ιταλικής Γλώσσας Επίπεδο ΙΙ
(επίπεδο προχωρηµένων )   διάρκειας 50 ωρών  που θα περιλαµβάνει διδασκαλία , και
προβολή υλικού .
Τα  µαθήµατα  θα  διεξάγονται  2  φορές  φορά  την  εβδοµάδα  4  ώρες  /εβδοµάδα
απογευµατινές  ώρες  ,  κατά  το  χρονικό  διάστηµα    Μάρτιος  2020 –  Μάιος  2020  Η
προσφορά –χορηγία περιλαµβάνει την κατάρτιση του διδακτικού προγράµµατος και την
διδασκαλία  της  Ιταλικής   γλώσσας  επίπεδο  Προχωρηµένων    από  την   κ.  ΠΡΙΟΡΕ
ΑΝΝΑ  .

• Την αποδοχή δωρεάς / χορηγίας από την οικονοµική επιτροπή της πραγµατοποίησης
µαθηµάτων Τοπικής Ιστορίας στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος Τοπικής
Ιστορίας από  τον  κ.  Ασηµακόπουλο  Μάριο   προς  τον  ∆ήµο  Κορινθίων
αρ.εισερχ.3530/3-02-2020 ) ο οποίος προτίθεται  να προσφέρει δωρεάν χορηγία   για
την πραγµατοποίηση µαθηµάτων διάρκειας  9 εννέα ωρών Τοπικής ιστορίας  που θα
περιλαµβάνει  διδασκαλία  και  προβολή  υλικού   την  περίοδο   Φεβρουάριος  –Μάρτιος
2020,  µε  τίτλο  «  γεωλογία  και  κορινθιακή  Μυθολογία  και  Ιστορική  Σεισµολογία  στην
Κορινθία ».
Ως εκ τούτου η προσφορά  των παραπάνω δεν αφορά συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό ,
αλλά περιλαµβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών για το διδακτικό έργο .

Τη διοργάνωση και το συντονισµό του προγράµµατος θα αναλάβει το Κέντρο δια βίου µάθησης
(Κ.∆.Β.Μ.)  του  ∆ήµου  Κορινθίων   αρ.  απόφασης  δηµοτικού  συµβουλίου  120/7/25-4-2012
«Ίδρυση  και  Λειτουργία  Κέντρου  δια  βίου  µάθησης  στο  ∆ήµο  Κορινθίων  (Κ.∆.Β.Μ),  που  οι
∆ήµοι ιδρύουν σύµφωνα µε το Ν.3879/2010, στα πλαίσια  του  τοπικού προγράµµατος ∆ια βίου
µάθησης παρ.4.αρ.94 του ν.3852/ΤΑ΄87/7-6-2010 άρθρα 8,9 και 24 του Ν.3879//ΤΑ ΄163/21-9-
2010».
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Καλείται η οικονοµική επιτροπή να αποφασίσει

Την αποδοχή της δωρεάς  - χορηγίας   την  κ.  ΠΡΙΟΡΕ ΑΝΝΑ  ( ∆ιεύθυνση Κόρινθος  Τ.Κ.
20131   Κόρινθος  τηλ.6987555185 ) για την  πραγµατοποίηση µαθηµάτων Ιταλικής Γλώσσας
(επίπεδο προχωρηµένων )   διάρκειας 50 ωρών  από την  κ. ΠΡΙΟΡΕ ΑΝΝΑ προς το ∆ήµο
Κορινθίων  (εισερχ.αρ.Πρωτ:  38605/31-10-2020)  η  οποία  προτίθεται   να προσφέρει  δωρεάν
χορηγία για την πραγµατοποίηση µαθηµάτων  Ιταλικής Γλώσσας διάρκειας 50 ωρών ένα  (1)
τµήµα  (επίπεδο  Προχωρηµένων  )  κατά το χρονικό διάστηµα   Μάρτιος  2020 –  Μάιος 2020 .
Την αποδοχή της δωρεάς του κ.Ασηµακόπουλου Μάριου  (∆ιεύθυνση Αρχαία Κόρινθος  Τ.Κ
20150 τηλ.6979926870 ) διάρκειας  9 εννέα ωρών από τον κ. Ασηµακόπουλο Μάριο προς τον
∆ήµο  Κορινθίων   (αρ.εισερχ.3530/3-02-2020)  για  την  πραγµατοποίηση  µαθηµάτων  Τοπικής
Ιστορίας  µε  τίτλο  «γεωλογία  και  κορινθιακή  Μυθολογία  και  Ιστορική  Σεισµολογία  στην
Κορινθία».

Η κάθε  προσφορά δεν αφορά συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αλλά περιλαµβάνει τη  δωρεάν
παροχή υπηρεσιών για το διδακτικό έργο.

                                                                   

Ο Αντιδήµαρχος

Τιµολέων Πιέτρης

      Ο  Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την  αποδοχή της δωρεάς-χορηγίας από  την  κ.ΠΡΙΟΡΕ

ΑΝΝΑ  προς  το  ∆ήµο  Κορινθίων   για  την  πραγµατοποίηση  µαθηµάτων  Ιταλικής  Γλώσσας,

διάρκειας  50 ωρών για ένα  (1)  τµήµα  (επίπεδο  Προχωρηµένων)  κατά το χρονικό  διάστηµα

Μάρτιος   2020  –   Μάιος  2020   καθώς  και  την  αποδοχή  της  δωρεάς-χορηγίας  από  τον

κ.Ασηµακόπουλο Μάριο προς τον ∆ήµο Κορινθίων για την πραγµατοποίηση µαθηµάτων Τοπικής

Ιστορίας,  διάρκειας   9 εννέα  ωρών  µε τίτλο  «Γεωλογία και Κορινθιακή  Μυθολογία  και Ιστορική

Σεισµολογία στην Κορινθία» σύµφωνα µε την  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

       Α.  Tην αποδοχή της δωρεάς - χορηγίας από την κ.ΠΡΙΟΡΕ ΑΝΝΑ  (∆ιεύθυνση: Κόρινθος

Τ.Κ.  20131,  Κόρινθος,  τηλ.6987555185)  προς  τον  ∆ήµο  Κορινθίων   για  την  πραγµατοποίηση

µαθηµάτων «Ιταλικής Γλώσσας Επίπεδο ΙΙ  (επίπεδο προχωρηµένων) για ένα (1) τµήµα  διάρκειας

50  ωρών,  που  θα  περιλαµβάνει  διδασκαλία  και  προβολή  υλικού,  κατά  το  χρονικό  διάστηµα

Μάρτιος  2020 –  Μάιος 2020.

      Β.  Tην  αποδοχή της δωρεάς - χορηγίας από τον κ.Ασηµακόπουλο  Μάριο   (∆ιεύθυνση:

Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ.20150,τηλ.6979926870) προς τον ∆ήµο Κορινθίων, για την πραγµατοποίηση

µαθηµάτων  Τοπικής  Ιστορίας,  διάρκειας  9  εννέα  ωρών  µε  τίτλο  «Γεωλογία  και  Κορινθιακή
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Μυθολογία και Ιστορική Σεισµολογία στην Κορινθία» που θα περιλαµβάνει διδασκαλία και προβολή

υλικού  την περίοδο  Φεβρουάριος –Μάρτιος 2020. 

       Η δωρεά-χορηγία δεν αφορά συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αλλά περιλαµβάνει την δωρεάν

παροχή υπηρεσιών για το διδακτικό έργο.

     Την  διοργάνωση  και  τον  συντονισµό  του  προγράµµατος  θα  αναλάβει  το  Κέντρο  δια  βίου

µάθησης (Κ.∆.Β.Μ.) του ∆ήµου Κορινθίων σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 120/7/25-4-2012 Απόφαση

∆ηµοτικού  Συµβουλίου  «Ίδρυση  και Λειτουργία  Κέντρου  δια  βίου  µάθησης  στο  ∆ήµο  Κορινθίων

(Κ.∆.Β.Μ),  που  οι  ∆ήµοι  ιδρύουν  σύµφωνα  µε  το  Ν.3879/2010,  στα  πλαίσια  του  Τοπικού

προγράµµατος ∆ια βίου µάθησης (παρ.4.αρ.94 του ν.3852/ΤΑ΄87/7-6-2010 άρθρα 8,9 και 24 του

Ν.3879//ΤΑ΄163/21-9-2010)», 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 7/43/2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  24-02-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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