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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  25-6-2020

    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 25η Ιουνίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Πέµπτη και ώρα 9:00 σε

έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'  αριθµ. 17493/24-6-2020 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.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι  πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (5) 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)Ζαχαριάς  Σπυρ.,

5)Μπίτζιος ∆ηµ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευµατικός Αλέξ., 2)Ταγαράς Βασ., 3) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου

θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 4)Πλατής Σπυρ..

        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 «Αποδοχή δωρεάς για τη δωρεάν φιλοξενία αστέγων»,
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διότι  υπάρχει επιτακτική ανάγκη παροχής κοινωνικής προστασίας στην ειδική οµάδα των αστέγων

κλπ και λόγω της έκτακτης ανάγκης  λήψης µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του

κορωνοϊού  COVID-19,  συνεπώς  θα  πρέπει  άµεσα  να  γίνει  αποδοχή  της  εν  θέµατι  δωρεάς,

προκειµένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες φιλοξενίας των δικαιούχων. 

    Η  Οικονοµική  Επιτροπή  οµόφωνα  αποφασίζει  για  το  κατεπείγον  της  συνεδρίασης  και  της

συζήτησης του ανωτέρω θέµατος.

       ΑΠΟΦΑΣΗ 276  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή

δωρεάς για τη δωρεάν φιλοξενία αστέγων», θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'α-

ριθµ.πρωτ.17284/22-06-2020 εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας της ∆/νσης Κοινω-

νικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, η οποία έχει ως εξής: 

Θέµα:  «Αποδοχή  δωρεάς   για  τη  δωρεάν  φιλοξενία  αστέγων   που  είναι  ενταγµένοι  στο

κοινωνικό   πρόγραµµα   περί  φιλοξενίας  –  προστασίας   ατόµων  ή  οικογενειών  που

βρίσκονται σε κοινωνικοοικονοµική ανάγκη».

Λαµβάνοντας υπόψη:
1.Τον  N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006), “Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
 2.  Τον  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α’/2010),  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 3.Τον  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α' /2016) όπως ισχύει.
 4. Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’ /2012) όπως ισχύει.
5. Τη  µη ύπαρξη  ∆οµών  Ανοικτού  Κέντρου ηµέρας  /Υπνωτηρίου/Ξενώνα στο ∆ήµο Κορινθίων ή
άλλων ή ακόµα και δοµές φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών ή άλλων ειδών ξενώνων φιλοξενίας
και τη µη διαθεσιµότητα κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κορινθίων.
6. Την  ανάγκη  παροχής κοινωνικής  προστασίας   στην  ειδική  οµάδα των αστέγων ή ατόµων και
οικογενειών που λόγω έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή
φιλοξενίας του ∆ήµου µας σε ξενοδοχείο του κέντρου της πόλης έτσι ώστε κανένας συνδηµότης µας
να µην κοιµάται στο δρόµο ή να µην βρίσκεται απροστάτευτος σε περιόδους κοινωνικοοικονοµικής
ανάγκης. Ιδιαίτερα σε περιόδους έκτακτων  αναγκών όπως την περίοδο έκτακτης ανάγκης λήψης
µέτρων  αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 ή την  περίοδο του
χειµώνα.
7.  Η υπ’ αριθµ. 30072/2.9.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχου Εξυπηρέτησης
του Πολίτη και Τουρισµού.
8. Την υπ’ αριθµ. 14/124/30.03.2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κορινθίων
µε Α∆Α: 6Ξ1ΜΩΛ7-ΕΚΖ.
9.Την υπ’ αριθµ. 7/51/30.03.2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κορινθίων µε Α∆Α:
6Ι1ΓΩΛ7-Σ9Η.
10.Την  υπ’  αριθµ.  10986/2020  Συµφωνητικό  του  ∆ήµου  Κορινθίων  µε  την  Εταιρεία  ΑΦΟΙ
∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ  & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ» µε Α∆ΑΜ 20  SYMV006567496
2020-04-13.
11. Το  γεγονός  ότι  η  αρχικά  υπολογιζόµενη  ανάγκη  ζήτησης  από  ωφελούµενους,  η  οποία  είχε
αποτυπωθεί  µε τη σχετική από 30.03.2020 Τεχνική Έκθεση του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας,
έχει  αναπροσαρµοστεί  λόγω  της  βεβαιωµένης  ανάγκης  συνέχισης  της  φιλοξενίας  αστέγων  που
εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φιλοξενίας τους καθώς
και την πιθανότητα διαπίστωσης ανάγκης φιλοξενίας νέων ωφελουµένων.
12. Το από 16.06.2020 έγγραφο περί δωρεάς της Εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.
– ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ» µε αριθµ. πρωτ. εισ. 16830/18.06.2020 του ∆ήµου Κορινθίων.
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Εισηγούµαστε:

Την  αποδοχή  της  δωρεάς  Εταιρείας  ΑΦΟΙ  ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ  &  ΣΙΑ  Ο.Ε.  –  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
«ΚΟΡΙΝΘΟΣ» περί δωρέαν  φιλοξενίας αστέγων του ∆ήµου µας.

Σύµφωνα  µε  τα  ανωτέρω,  παρακαλούµε  για  την  λήψη  σχετικής  απόφασης  του  ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.  

Συν.: Το από 16.06.2020 έγγραφο  περί δωρεάς  της Εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ
Ο.Ε. – ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ» µε αριθµ. πρωτ. εισ. 16830/18.06.2020 του ∆ήµου Κορινθίων.

               Ο Αντιδήµαρχος 

                                                                                                             Τιµολέων Πιέτρης

          Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται ην αποδοχή της εν λόγω δωρεάς για την δωρεάν φιλο-

ξενία αστέγων του ∆ήµου, οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φι-

λοξενίας τους.

     Η  Οικονοµική  Επιτροπή  κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  και  έχοντας  υπ'όψιν  την  ανωτέρω

εισήγηση του  Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και

ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

  

        Αποδέχεται  την  δωρεά της εταιρείας ΑΦΟΙ ∆ΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΞΕΝΟ∆Ο-

ΧΕΙΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ» περί δωρέαν  φιλοξενίας αστέγων του ∆ήµου µας,  όπως ακριβώς και αναλυτι-

κά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  32/276/2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  25-06-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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