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Αριθµός Πρακτικού 49

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-10-2020

    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  23η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.πρωτ.31675/19-10-2020 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

     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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Κόλλια  Κωνσταντίνα,4)Πούρος

Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος,  6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων. 

         Στην συνεδρίαση παρέστη και ο Πρόεδρος της κοινότητας Εξαµιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος.

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ   476  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση

πίστωσης  στον  δηµοτικό  προϋπολογισµό  έτους  2020  για  την  προµήθεια  ειδών  για  τους
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δυνητικά ωφελούµενους του επιχειρησιακού προγράµµατος «Επισιτιστική και βασική υλική

συνδροµή  για  το  Ταµείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  απόρους  (ΤΕΒΑ/FEAD)»  στους

εταίρους/∆ήµους του Νοµού Κορινθίας της Κοινωνικής Σύµπραξης της Π.Ε. Κορινθίας», θέτει

υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ.πρωτ.30829/13-10-2020  εισήγηση του Τµήµατος

Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου, της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του

∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

 
Θέµα:  «Εισήγηση  εξειδίκευσης  πίστωσης  για  την  προµήθεια  ειδών  για  τους  δυνητικά
ωφελούµενους  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  «Επισιτιστικής  και  βασικής  υλικής
συνδροµής  για  το  Ταµείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  απόρους  (ΤΕΒΑ/FEAD)» στους
εταίρους /∆ήµους του Νοµού  Κορινθίας της  Κοινωνικής σύµπραξης της ΠΕ Κορινθίας.  

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. N.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006), “Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α' /2016) όπως ισχύει.
4. Τον οικονοµικό προϋπολογισµό 2020 του ∆ήµου Κορινθίων. 

Ο ∆ήµος  Κορινθίων  πρόκειται  να προµηθευτεί   είδη, µε σκοπό  να διανεµηθούν  στους  δυνητικά
ωφελούµενους  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  «Επισιτιστικής  και  βασικής  υλικής  συνδροµής
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στους εταίρους /∆ήµους του
Νοµού  Κορινθίας της  Κοινωνικής σύµπραξης της ΠΕ Κορινθίας. Συγκεκριµένα πρόκειται να γίνει
προµήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου. 
Η  συνολική  δαπάνη  για  την  προµήθεια  προϋπολογίζεται  στο  ποσό  32.563,55€
συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α.  13%,  η  οποία  προβλέπεται  να  χρηµατοδοτηθεί  από  το
Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδροµής  (ΕΠ  ΕΒΥΣ)  που
χρηµατοδοτείται  από  το  Ταµείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  απόρους  (ΤΕΒΑ)  για  το  έτος
2020.
Η δαπάνη για την προµήθεια θα  βαρύνει τον ΚΑΕ 60/6481.0001 ∆ηµοτικού  Προϋπολογισµού του
∆ήµου έτους 2020.
Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 4412/2016 και θα πραγµατοποιηθεί µετά από
συνοπτικό διαγωνισµό για το είδος : Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο.

Πιο  Συγκεκριµένα  προτείνεται   η  προµήθεια  ελαιολάδου,  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στον
κάτωθι πίνακα : 
  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

              

Μονάδα
µέτρηση

ς
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  (lt)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

 ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟ
Φ.Π.Α Φ.Π.Α.

ΤΕΛΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΠΑΡΘΕΝΟ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
συσκευασία (1lt) lt 4.413 6,53 28.816,89 3.746,20 32.563,09

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 28.816,89

ΦΠΑ 13% 3.746,20

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΡΡΟΦΗΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

0,46
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 32.563,55

                                                                                   
                                                               Εισηγούµαστε:

Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητα του προγράµµατος, εισηγούµαστε  την εξειδίκευση
της  πίστωσης  για  προµήθεια  έξτρα  παρθένου  ελαιόλαδου,  µε  σκοπό  να  διανεµηθεί  στους
δυνητικά  ωφελούµενους  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  «Επισιτιστικής  και  βασικής  υλικής
συνδροµής  για  το  Ταµείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  απόρους  (ΤΕΒΑ/FEAD)»  στους
εταίρους  /∆ήµους  του  Νοµού   Κορινθίας  της   Κοινωνικής  σύµπραξης  της  ΠΕ  Κορινθίας.
Συγκεκριµένα προτείνεται  να γίνει προµήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου έως του ποσού των
32.563,55 €, συµπεριλαµβανοµένου  του Φ.Π.Α.  13%, η οποία  προβλέπεται  να χρηµατοδοτηθεί
από το  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής  (ΕΠ ΕΒΥΣ) που
χρηµατοδοτείται  από  το  Ταµείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  απόρους  (ΤΕΒΑ)  για  το  έτος
2020,  και  θα βαρύνει  τον  κωδικό  ΚΑΕ   60/6481.0001 ∆ηµοτικού   Προϋπολογισµού  του  ∆ήµου
έτους 2020 .
                       
      Ο Πρόεδρος ακολούθως, εισηγείται την εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 32.563,55 €,

συµπ/νου Φ.Π.Α. 13%, για την Προµήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου µε σκοπό την διανοµή

στους  δυνητικά  ωφελούµενους  του  επιχειρησιακού  προγράµµατος  «Επισιτιστικής  και  βασικής

υλικής συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στους

εταίρους /∆ήµους του Νοµού  Κορινθίας της  Κοινωνικής σύµπραξης της Π.Ε. Κορινθίας,   που  θα

βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.Ε.  60/6481.0001 ∆ηµοτικού  Προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2020, µε

τίτλο “ΤΕΒΑ- Αποκεντρωµένες  Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής 2015-2016”-

συνεχιζόµενο, σύµφωνα και µε την ανωτέρω εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 

       Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας

υπηρεσίας,  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 λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

        Εξειδικεύει την πίστωση έως του ποσού των 32.563,55 €, συµπ/νου Φ.Π.Α. 13%, για την Προ-

µήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου µε σκοπό την διανοµή στους δυνητικά ωφελούµενους του

επιχειρησιακού προγράµµατος «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδροµής για το Ταµείο Ευρω-

παϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στους εταίρους /∆ήµους του Νοµού  Κορινθίας

της  Κοινωνικής σύµπραξης της Π.Ε. Κορινθίας. 

   Η  εν  λόγω  δαπάνη  προβλέπεται  να  χρηµατοδοτηθεί  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραµµα

Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδροµής   (ΕΠ  ΕΒΥΣ)  που  χρηµατοδοτείται  από  το  Ταµείο

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) για το έτος 2020, και θα βαρύνει τον κωδικό

Κ.Α.Ε.60/6481.0001  ∆ηµοτικού  Προϋπολογισµού  του  ∆ήµου  έτους  2020,  µε  τίτλο  “ΤΕΒΑ-
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Αποκεντρωµένες  Προµήθειες  Τροφίµων  και  Βασικής  Υλικής  Συνδροµής  2015-2016”-

συνεχιζόµενο, 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 49/476/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 26-10-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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