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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  12-5-2020

    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 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 12η Μαΐου  2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη  και από ώρα 9:00 έως

11:00  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  12599/8-5-2020  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 ∆ηµ..

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 199  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση

πίστωσης  για  επιχορήγηση  Εθελοντικών  Οργανώσεων  που  συµµετέχουν  σε  ∆ράσεις

Πυροπροστασίας» θέτει, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την

υπ'αριθµ.12618/08-05-2020 εισήγηση  του  Αντιδηµάρχου  Πολιτικής  Προστασίας   η  οποία  έχει  ως

εξής : 

Προς Οικονοµική Επιτροπή 

ΑΔΑ: ΩΦΠΥΩΛ7-ΠΝΧ



Οι εθελοντικές Οµάδες που δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο µας στο τοµέα της πρόληψης και 
αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών είναι οι εξής: 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΙΚΙΩΝ

2. ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ – SOSTE TO

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

4. ∆ΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «ΠΗΓΑΣΟΣ» 

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ∆ΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆.Ε. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ

6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

7. 1ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

8. ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η  παρουσία  των  ανωτέρω  οµάδων  στο  ∆ήµο  µας  είναι   υψίστης  σηµασίας.  Με  τη  συνεχή
παρουσία  τους  και  την  άµεση  επέµβαση  τους  έχουν  καταστείλει  αµέτρητες  φορές  συµβάντα
πυρκαγιών στην έναρξη τους αποτρέποντας την εξέλιξη τους, προστατεύοντας ανθρώπινες ζωές
και περιουσίες.
 Η εθελοντική οµάδα των Αθικίων και η εθελοντική οµάδα του Χιλιοµοδίου (SOSTE-TO) χειρίζονται
τα  δύο  εκ  των  τριών  υδροφόρων  οχηµάτων  µας  χωρητικότητας  10tn, µε  παρουσία  σε  όλες  τις
πυρκαγιές που έχουµε κληθεί σαν ∆ήµος να επικουρήσουµε στο έργο της Π.Υ. Κορίνθου ακόµα και
αν επρόκειτο για πυρκαγιές εκτός των διοικητικών µας ορίων. 
Οµοίως, µε την ίδια ζέση, όλες οι εθελοντές οµάδες στελεχώνουν πυροφυλάκια και οργανώνουν
περιπολίες σε δασικού χαρακτήρα περιοχές και επεµβαίνουν όταν καλούνται να συνδράµουν  µε
κάθε πρόσφορο µέσο. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα αιτήµατα των εθελοντικών οµάδων για οικονοµική ενίσχυση καθώς και την
έως τώρα εµπειρία µας εισηγούµαστε την κατανοµή της επιχορήγησης ως κάτωθι: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 6.000,00€

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ – SOSTE TO 6.000,00€

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 4.000,00€

ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «ΠΗΓΑΣΟΣ» 4.000,00€

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 4.000,00€

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

(Διαθέτει μόνο ένα όχημα, που δεν είναι αξιόμαχο και κρίνουμε ότι πρέπει να

χορηγηθεί για την αγορά νέου οχήματος)

20.000,00€

1ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4.000,00€

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 52.000,00€

Ο Αντιδήμαρχος 

Σπυρίδων Ζαχαριάς

ΑΔΑ: ΩΦΠΥΩΛ7-ΠΝΧ



      Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  εισηγείται  την  εξειδίκευση  της  πίστωσης  συνολικού  ποσού  έως

52.000,00€, εγγεγραµµένης στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 και στον Κ.Α.:

006739.0024  µε  τίτλο  «Επιχορήγηση  εθελοντικών  οργανώσεων  από  κάλυψη  δράσεων

πυροπροστασίας», σύµφωνα  µε τον πίνακα κατανοµής της σχετικής  εισήγησης.  

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

δήλωσαν γραπτώς πως συµφωνούν µε την εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης και την κατανοµή

στις εθελοντικές οργανώσεις.

    Ο  κ.Σταυρέλης  δηλώνει  “Εγκρίνω  την  πρόταση.  Συµπληρωµατικά  προτείνω  να  αυξηθεί

τουλάχιστον 3.000€ το ποσόν για τον πολυπληθέστερο Σύλλογο Εθελοντών Σολυγείας  µε πολύ

σηµαντικό έργο στις έκτακτες ανάγκες (δάση, πληµµύρες)”.

     Οι  κ.κ.Πνευµατικός  και   Ταγαράς  δήλωσαν  γραπτώς  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  :

“∆ιαφωνούµε µε την κατανοµή που προτείνεται, διότι δεν λαµβάνει υπόψη την προσφορά και τα

πραγµατικά  έξοδα των συλλόγων.” και ψηφίζουν αρνητικά.    

     Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,  έχοντας υπ'όψιν

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, και του Αντιδηµάρχου Πολιτικής Προστασίας, τις διατάξεις του

άρθρου  72 του  Ν.3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  του  άρθρου  67 παρ.  51 του  Ν.

3852/2010, όπως 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 και Ταγαρά)

     Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 52.000,00€ εγγεγραµµένης στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό

οικονοµικού  έτους  2020 και  στον  Κ.Α.:  006739.0024 µε  τίτλο  «Επιχορήγηση  εθελοντικών  οργα-

νώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας», σύµφωνα  µε τον κάτωθι πίνακα κατανοµής  :

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΙΚΙΩΝ 6.000,00€

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ – SOSTE TO 6.000,00€

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 4.000,00€

ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ «ΠΗΓΑΣΟΣ» 4.000,00€

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ 4.000,00€

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

(Διαθέτει μόνο ένα όχημα, που δεν είναι αξιόμαχο και κρίνουμε ότι πρέπει να

20.000,00€

ΑΔΑ: ΩΦΠΥΩΛ7-ΠΝΧ



χορηγηθεί για την αγορά νέου οχήματος)

1ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4.000,00€

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 52.000,00€

 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 23/199/2020.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  15-5-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΦΠΥΩΛ7-ΠΝΧ
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