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Αριθµός Πρακτικού 58

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 09-12-2020

    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  τις  διατάξεις του  άρθρου  1,  παρ.στ.,  της  υπ'

Αριθµ.∆1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα µέτρα

προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020  και ώρα 6:00 έως

και τη ∆ευτέρα  14 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00», στην υπ’ αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/ οικ.

20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ΄ αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-

2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,   µε  επικοινωνία  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου,

σήµερα την 9η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και από ώρα 09:00 έως 11:00  σε

έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 37590/08-12-2020 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  µε  επικοινωνία  µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.

         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 «Υποβολή αίτησης Υποψηφιότητας για βράβευση της

ακτής Καλάµια µε το διεθνές βραβείο “Γαλάζια σηµαία”», διότι εκπνέει άµεσα η προθεσµία υποβολής

αιτήσεων.

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

συζήτησης του ανωτέρω θέµατος.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 604  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος  µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το 1ο θέµα

της ηµερήσιας διάταξης «Υποβολή αίτησης Υποψηφιότητας για βράβευση της ακτής Καλάµια

µε το διεθνές βραβείο “Γαλάζια σηµαία” »,  θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την σχετική

εισήγηση  της ∆/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέµα : «Υποβολή αίτησης Υποψηφιότητας για βράβευση της ακτής Καλάµια µε το διεθνές

βραβείο “Γαλάζια σηµαία” »

     Ο ∆ήµος Κορινθίων στα πλαίσια ενεργειών που υλοποιεί για την αναβάθµιση των ακτών θα

προβεί σε υποβολή αιτήµατος για βράβευση της ακτής “Καλάµια” µε το διεθνές βραβείο “ΓΑΛΑΖΙΑ

ΣΗΜΑΙΑ”  για το έτος 2021, σύµφωνα µε τα κριτήρια του προγράµµατος.

     Για τον λόγο αυτόν θα  πρέπει να προβλεφθεί πίστωση στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό του οικο-

νοµικού έτους 2021 στον Κ.Α.00/6453.0002 ποσού 430,00 € µε τίτλο  “Συνδροµή για ένταξη στο

πρόγραµµα “Γαλάζια σηµαία”

    Παρακαλείται η Οικονοµική επιτροπή να εγκρίνει την υποβολή του εν λόγω αιτήµατος και την

εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Κορινθίων  ώστε να  προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες.

   Ο  Πρόεδρος ακολούθως, εισηγείται  την υποβολή αίτησης Υποψηφιότητας για βράβευση της

ακτής  Καλάµια  µε  το  διεθνές  βραβείο  “Γαλάζια  σηµαία”  και  την  εξουσιοδότηση  του  ∆ηµάρχου

προκειµένου  να  προβεί  σε  όλες  τις  περαιτέρω  ενέργειες  για  την  υλοποίηση  των  ανωτέρω,

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

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

Σταυρέλης και Πλατής δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως  ψηφίζουν θετικά.

    Η  Οικονοµική  Επιτροπή  κατόπιν  επικοινωνίας  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου και  έχοντας

υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του  Προέδρου, την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις
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του  άρθρου  72 του  Ν.3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  καθώς  και  όλες  τις  σχετικές

ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    

   Α.-  Την  υποβολή  αίτησης Υποψηφιότητας  για  βράβευση  της  ακτής  “Καλάµια”  του  ∆ήµου

Κορινθίων µε το διεθνές βραβείο “Γαλάζια σηµαία”,

     Β.-  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Κορινθίων  προκειµένου να προβεί σε όλες  τις νόµιµες  ενέργειες

για  την  υλοποίηση  των  ανωτέρω,  σύµφωνα  µε  τα  όσα  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο

ιστορικό της παρούσης. 

    Για  την  εν  λόγω  διαδικασία  θα  προβλεφθεί  πίστωση  στον  υπό  σύνταξη  ∆ηµοτικό

Προϋπολογισµό  του  οικονοµικού  έτους  2021 στον  Κ.Α.00/6453.0002 ποσού  430,00 € µε  τίτλο

“Συνδροµή για ένταξη στο πρόγραµµα “Γαλάζια σηµαία””.

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 58/604/2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 10-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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