
Αριθμός Πρακτικού 22 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  4-5-2020 

 

    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, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και 

στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σήμερα τηv 4η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και από ώρα 12:00 έως 

13:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 12118/30-4-2020 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 επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Κορδώσης Χρ., 8)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ.. 

 

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 185η: Ο Πρόεδρος εισάγοντας το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή 

δωρεάν παραχώρησης χρήσης ορισμένου χρόνου (30 ημερών) δύο οχημάτων από την 

Κ.Ε.Δ.Ε.» ενημερώνει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, 

κληροδοσιών και δωρεών και, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θέτει υπόψη των μελών την υπ΄ 
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αριθμ. πρωτ. 11680/27-4-2020 εισήγηση του Τμήματος Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου, που έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Περί λήψης απόφασης αποδοχής της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ορισμένου 
χρόνου (30 ημερών) δύο οχημάτων από την Κ.Ε.Δ.Ε. 
 
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω: 
Λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία, η Κ.Ε.Δ.Ε. εκμίσθωσε από την εταιρεία HERTZ 
AUTOHELLAS και παραχώρησε δωρεάν την χρήση τους στον Δήμο Κορινθίων για διάστημα 30 
ημερών δύο οχήματα. 

- Το μισθωτήριο συμβόλαιο με αρ. παραστατικού 051432067 στις 13/4/2020 που αφορά το 
Ι.Χ. επιβατικό μάρκας SEAT IBIZA με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΟ-8656. 

- Το μισθωτήριο συμβόλαιο με αρ. παραστατικού 051432066 στις 13/4/2020 που αφορά το 
Ι.Χ. επιβατικό μάρκας SEAT IBIZA με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΟ-8656. 

- Η ημερομηνία επιστροφής και των δύο ανωτέρω οχημάτων είναι στις 13/5/2020. 
- Τα οχήματα παρελήφθησαν από την Αθήνα από υπαλλήλους του Δήμου μας και εκεί θα 

παραδοθούν στο τέλος της σύμβασης. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Α) Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση ή μη της αποδοχής της ανωτέρω δωρεάς 
παραχώρησης χρήσης των δύο οχημάτων. 

 
   Ο Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή από τον Δήμο Κορινθίων της δωρεάν προσωρινής 

παραχώρησης χρήσης των ως άνω αναφερομένων δύο οχημάτων από την Κ.Ε.Δ.Ε.. 

  Ο κ. Κορδώσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δήλωσε το εξής: «Να εκδοθεί δελτίο τύπου ώστε 

να γνωστοποιηθεί στους πολίτες η παραχώρηση των οχημάτων ΜΕΣΩ της Κ.Ε.Δ.Ε.». 

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

Ταγαράς, Κορδώσης και Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  

ψηφίζουν θετικά.  

 

    Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθμ. 

πρωτ. 11680/27-4-2020 εισήγηση του Τμήματος Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & 

Ανακύκλωσης του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις  

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Αποδέχεται την δωρεάν παραχώρηση χρήσης ορισμένου χρόνου τριάντα (30) ημερών δύο 

οχημάτων από την Κ.Ε.Δ.Ε. ως κάτωθι: 

- Το Ι.Χ. επιβατικό μάρκας SEAT IBIZA με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΟ-8656 με μισθωτήριο 

συμβόλαιο με αρ. παραστατικού 051432067 στις 13/4/2020 από την εταιρεία HERTZ 

AUTOHELLAS. 
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- Το Ι.Χ. επιβατικό μάρκας SEAT IBIZA με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΟ-8656 με μισθωτήριο 

συμβόλαιο με αρ. παραστατικού 051432066 στις 13/4/2020 από την εταιρεία HERTZ 

AUTOHELLAS. 

- Η ημερομηνία επιστροφής και των δύο ανωτέρω οχημάτων είναι στις 13/5/2020. 

- Τα οχήματα παρελήφθησαν από την Αθήνα από υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων και εκεί 

θα παραδοθούν στο τέλος της σύμβασης, 

 
 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 22/185/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 6-5-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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