
Αριθμός Πρακτικού 13 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  24-3-2020 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, με τηλεφωνική επικοινωνία, σήμερα τηv 24η Μαρτίου 2020, ημέρα της 

εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 9625/23-3-

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 με τηλεφωνική επικοινωνία 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 Δημ., 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. 

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

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Εξειδίκευση πίστωσης για την ενημέρωση πολιτών 

περί άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19», διότι υπάρχει άμεση ανάγκη 

ενημέρωσης των δημοτών με κάθε πρόσφορο μέσο περί άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού, την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής του καθώς και την 

λήψη μέτρων για τις προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μεταξύ των οποίων είναι άτομα ή 

οικογένειες που βρίσκονται σε άμεση κοινωνικοοικονομική ανάγκη.     

  Ο κ. Κορδώσης δήλωσε τηλεφωνικά πως δεν βλέπει το κατεπείγον της συζήτησης του ως άνω 

θέματος. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Κορδώση Χρ. με 
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αρνητική ψήφο, για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 122η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης  

«Εξειδίκευση πίστωσης για την ενημέρωση πολιτών περί άμεσου κινδύνου δημόσιας 

υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19», παραθέτει την υπ' αριθμ. πρωτ. 9692/24-3-2020 

εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ :  ΄΄ Εισήγηση εξειδίκευσης πίστωσης για την ενημέρωση πολιτών περί άμεσου 

κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού covid-19». 

 

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 147/ Α' /2016) όπως ισχύει. 

 4. Την ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 

του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του»  (ΦΕΚ 55/τ.Α/ 11-3-2020 ). 

5. Την 18659/ΕΓΚ.23/17-3-20 (ΑΔΑ: ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. “Ενίσχυση 

δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και 

νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19”. 

6. Την εγκύκλιο με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036 (ΦΕΚ 986/Β/2020) περί επιβολής μέτρου του 

προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου 

διασποράς του  κορωνοϊού COVID 19. 

7. Την αναγκαιότητα ενημέρωσης των δημοτών με κάθε πρόσφορο μέσο περί άμεσου κινδύνου 

δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της 

διάδοσής του καθώς και την λήψη μέτρων για τις προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

μεταξύ των οποίων είναι άτομα ή οικογένειες που βρίσκονται σε άμεση κοινωνικοοικονομική ανάγκη. 

Προτείνεται: 

 

Κατά την περίοδο έκτακτων συνθηκών όπως  την περίοδο έκτακτης ανάγκης λήψης μέτρων  

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, η  σύναψη σύμβασης για την 

φιλοξενία ενημερωτικής καμπάνιας σε Μ.Μ.Ε. για την ενημέρωση των δημοτών με κάθε πρόσφορο 

μέσο περί άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, την υλοποίηση μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής του καθώς και την λήψη μέτρων για τις προστασία των 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μεταξύ των οποίων είναι άτομα ή οικογένειες που βρίσκονται σε 

άμεση κοινωνικοοικονομική ανάγκη. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την αρ. 9690/2020 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ανέρχεται στο ποσό των 5.704,00€. 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον ΚΑ 00/6431.0002 

πίστωσης, με  τίτλο «ενημέρωση πολιτών περί άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του 

κορωνοϊού», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και έως του ποσού των  5.704,00€. 

 

       Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει, λόγω της παρούσας περιόδου έκτακτης ανάγκης λήψης 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, τη σύναψη συμβάσεων για τη 

φιλοξενία ενημερωτικής καμπάνιας σε Μ.Μ.Ε. για την ενημέρωση των δημοτών με κάθε πρόσφορο 

μέσο περί άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, την υλοποίηση μέτρων 
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αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής του, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία των 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι άτομα ή οικογένειες που βρίσκονται σε 

άμεση κοινωνικοοικονομική ανάγκη, με κάλυψη από τον Δήμο Κορινθίων δαπανών συνολικού 

ύψους έως 5.704,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και την εξειδίκευση της πίστωσης με 

τίτλο «ενημέρωση πολιτών περί άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού» ποσού 

έως 5.704,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2020 και στον Κ.Α. 00/6431.0002, σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

  Ο κ. Πνευματικός δήλωσε τηλεφωνικά πως δεν υπήρχε εισήγηση της υπηρεσίας στη διάθεση των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής και πως δεν έγινε τηλεδιάσκεψη, ούτε δια περιφοράς ψήφιση, 

παρά μόνο τηλεφωνική επικοινωνία.  Επίσης, ανέφερε πως στην Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του” στο άρθρο 21 αναφέρεται ότι “1. Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί 

σταθμοί ελεύθερης λήψης πανελλήνιας και περιφερειακής εμβέλειας υποχρεούνται να μεταδίδουν 

ενημερωτικά μηνύματα διάρκειας τριάντα (30) δευτερολέπτων για την προστασία της δημόσιας 

υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 2. Η συχνότητα 

μετάδοσης ορίζεται ως ένα μήνυμα ανά ώρα. Η ανωτέρω μετάδοση διενεργείται δωρεάν και 

απαλλάσσεται από κάθε τέλος”, συνεπώς είναι υποχρεωμένοι στα Μ.Μ.Ε. να κάνουν δωρεάν 

μεταδόσεις.  Δήλωσε πως για τους ανωτέρω λόγους, ως παράταξη δεν ψηφίζουν το θέμα. 

  Ο κ. Κορδώσης δήλωσε τηλεφωνικά πως δεν υπήρχε εισήγηση της υπηρεσίας στη διάθεση των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής και για το λόγο αυτό δεν ψηφίζει το θέμα.  Επίσης, επισημαίνει 

πως συνεννοήθηκε τηλεφωνικά με την υπάλληλο της γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής κι 

όχι με τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής. 

  Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος, και 

Σταυρέλης δήλωσαν τηλεφωνικά πως συμφωνούν με την εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της 

ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), καθώς και όλες τις σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ., Ταγαρά Βασ. και Κορδώση Χρ. με αρνητική ψήφο) 
 
  Εξειδικεύει την πίστωση με τίτλο «ενημέρωση πολιτών περί άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας 

έναντι του κορωνοϊού» ποσού έως 5.704,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον Κ.Α. 00/6431.0002 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης 
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και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» για την κάλυψη των δαπανών για τη φιλοξενία 

ενημερωτικής καμπάνιας σε Μ.Μ.Ε. για την ενημέρωση των δημοτών με κάθε πρόσφορο μέσο περί 

άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, την υλοποίηση μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσής του, καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία των ευάλωτων 

κοινωνικά ομάδων, μεταξύ των οποίων είναι άτομα ή οικογένειες που βρίσκονται σε άμεση 

κοινωνικοοικονομική ανάγκη, 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 13/122/2020. 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 26-3-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧΔΟΩΛ7-2ΟΡ


		2020-03-27T10:35:15+0200
	Athens




