
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 32/30.11.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  309/2020 
 
Θέμα 21ο  Η.Δ.: «Επιχορήγηση του Συλλόγου ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑμεΑ» 
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 32η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 36249/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο 
Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, 
με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 30η Νοεμβρίου 
2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (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 το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/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. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 
και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν τα  είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή: 
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                
            ΑΠΟΝΤΑ 

                     

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Μουρούτσος Γεώργιος   
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Κονδύλης Μαρίνος 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Ζώγκος Ανδρέας 
18. Πιέτρης Τιμολέων  
19. Καλλίρης Πελοπίδας 
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
21. Πλατής Σπυρίδων  
22. Τζέκου Παρασκευή 
23. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 

1. Πνευματικός Αλέξανδρος 
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Ταγαράς Βασίλειος 
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 
7. Λαμπρινός Παναγιώτης 
8. Κορδώσης Χρήστος 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Σπύρου Παναγιώτης 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ΑΔΑ: 6ΩΩΛΩΛ7-ΙΩΛ



 
Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων  
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική 
επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης,  
 
Για το ανωτέρω 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Συλλόγου ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑμεΑ» 
έχει αποσταλεί στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
η με αριθμ. 51/508/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία έγινε εξειδίκευση πίστωσης 
συνολικού ποσού 2.000,00€ εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 , στον Κ.Α. 00/6739.0004 
με τίτλο «Επιχορήγηση σε συλλόγους και σωματεία με δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα» ποσού 2.000,00€, για την 
επιχορήγηση του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας. 
Το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία  Ν. Κορινθίας έχει ιδρυθεί το έτος 2003, είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό  Μητρώο 
Σωματείων και εποπτεύεται από το Τμήμα Πρόνοιας της Περιφέρειας Πελοποννήσου (δημόσια Αρχή). Σκοπός του Σωματείου 
είναι η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και η ισότιμη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Απευθύνεται στο 
σύνολο των ΑμεΑ της περιφερειακής ενότητας Κορινθίας με ιδιαίτερη δράση στην περιοχή του Δήμου Κορινθίων, καθόσον η 
έδρα του είναι στη Κόρινθο . Από τον Νοέμβριο του έτους 2005  έως και τον Απρίλιο του έτους 2013 το Σωματείο ήταν μέλος 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ. ΑμεΑ) και από το έτος 2013 είναι άμεσα μέλη της Περιφερειακής 
Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Πελοποννήσου (Π.ΟΜ.ΑμεΑ).  Καθημερινά τα μέλη ενημερώνονται για τα δικαιώματά 
τους, σχετικά με παροχές και απαλλαγές που δικαιούνται ως ΑμεΑ.  
Η δραστηριότητα του σωματείου είναι συνεχής με διάφορες δράσεις όπως η συμμετοχή των μελών σε εκδηλώσεις 
κοινωνικοποίησης, γνώσης και ψυχαγωγίας και σε δράσεις του Δήμου, όπως το πρόγραμμα «Έξω Μαζί», λαϊκούς αγώνες 
δρόμου κλπ. Εξαιρετική δράση είναι  η συλλογή καπακιών, που δίνει την δυνατότητα δωρεάν παροχής αμαξιδίων και άλλων 
αναλώσιμων ειδών  σε μέλη και μη, καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, απαραίτητα για τα άτομα με αναπηρία.  
Για το έτος 2020 προγραμματίσαμε δύο εκπαιδευτικές –ψυχαγωγικές εκδρομές για τα παιδιά του σωματείου μας και δύο για 
τους ενήλικες, μία επιστημονική –ενημερωτική ημερίδα  με θέμα την αγορά εργασίας για τα ΑμεΑ και μία ημέρα δημιουργικής 
απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα παιδιά ΑμεΑ. 
 
Στην παρ. 1 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’  114 ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζεται ότι:  
«Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, που έχουν την έδρα 
τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, για την 
πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.  Η απόφαση λαμβάνεται εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση 
στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν, που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό 
εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του. Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, εφόσον τα ποσά των 
χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές 
ενισχύσεις». Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι είναι επιτρεπτή η επιχορήγηση του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. 
Κορινθίας , εφόσον επιδιώκει την ικανοποίηση πολιτιστικών σκοπών, όπως παρακολούθηση ή συζητήσεις ή εκδηλώσεις για 
τη λογοτεχνία, τη μουσική, την συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις κλπ..  
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού του εν λόγω σωματείου, το οποίο εγκρίθηκε με την 95/2005 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων αυτού (αύξων αριθμός 
1335/9-5-2005) , σκοποί του σωματείου  είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: Η οργάνωση όλων των ΑμεΑ και των Γονέων και 
Κηδεμόνων, η μελέτη, προβολή και επίλυση  θεμάτων τους και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προώθηση και προαγωγή των 
ανθρωπίνων  και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, η προαγωγή της συλλογικής δράσης και της συναδελφικής αλληλεγγύης 
μεταξύ των Α.με. Α. αλλά και με συγγενείς φορείς του νομού και περιφέρειας. Η συμβολή στη διαμόρφωση , συμπλήρωση και 
τροποποίηση της νομοθεσίας για τους ΑμεΑ. Την ανάπτυξη δομών για την επαγγελματική αποκατάσταση και απασχόληση, 
την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και διαμόρφωση συνθηκών αλληλοαποδοχής των ΑμεΑ με το κοινωνικό σύνολο.   
 
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (23 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν υπέρ και οι 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. 
Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 3. Κόλλια Κωνσταντίνα, 4. Παπαδημητρίου Σωτήρης, 5. Μπίτζιος 
Δημήτριος, 6. Καρσιώτης Παναγιώτης, 7. Πούρος Γεώργιος, 8. Κεφάλας Σταύρος, 9. Ζώγκος Ανδρέας, 10. Ραντίτσα –
Βασιλάκου Μαρίνα, 11.Σταυρέλης Νικόλαος, 12. Μουρούτσος Γεώργιος, 13. Κονδύλης Μαρίνος, 14. Μανωλάκης 
Δημήτριος, 15. Δόντης Μιχαήλ, 16. Καρασάββας Ιωάννης, 17. Καλλίρης Πελοπίδας, 18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 19. 
Πλατής Σπυρίδων, 20. Πιέτρης Τιμολέων, 21. Τζέκου Παρασκευή, 22. Γκερζελής Ιωάννης και 23. Κυριαζής Αντώνιος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς 
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αποσταλμένα έγγραφα, την αριθ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (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 το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», τις υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΑΔΑ: 6ΩΩΛΩΛ7-ΙΩΛ



ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις 
διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί των καταμετρημένων ψήφων) 

 
Εγκρίνει την επιχορήγηση με το ποσό των 2.000,00 € του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ν. Κορινθίας, για τις 
δραστηριότητές του.  
 
Για την ανωτέρω δαπάνη έγινε εξειδίκευση της πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2020 με ΚΑ 00/6739.0004 και τίτλο 
«Επιχορήγηση σε συλλόγους και σωματεία με δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα» ποσού 2.000,00€, σύμφωνα με την αρ. 
508/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.  
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 309 / 2020 

                
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 10- 12 - 2020 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

 Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: 6ΩΩΛΩΛ7-ΙΩΛ
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