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Αριθµός Πρακτικού 18

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 11-05-2021

    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, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/29.04.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«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, 3 Μαΐου 2021

και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»,  την υπ’ αριθµ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθµ.

426/ΑΠ77233/13-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  συvεδρίασε  µέσω

τηλεδιάσκεψης  σήµερα  την 11η Μαΐου 2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Τρίτη και  ώρα   10:00, σε

τακτική συvεδρίαση και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  πρωτ.  11707/07-05-2021 πρόσκληση  τoυ

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά

και  αναπληρωµατικά),  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 υπ' 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 ως άνω 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
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πλατής Σπυρίδων,  

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε κατά  την συζήτηση του 2ου Θέµατος  Εκτός  ηµερησίας διάταξης),

2)Πνευµατικός  Αλέξανδρος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  Θέµατος  Εκτός  ηµερησίας

διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας

διάταξης),  4)Σταυρέλης Νικόλαος,  (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας

διάταξης).

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ   188  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση

πίστωσης  για  επιχορήγηση  της  εθελοντικής  οργάνωσης  µε  την  επωνυµία  «Οργάνωση

Εθελοντών  Σολυγείας»,  που  συµµετέχει  σε  ∆ράσεις  Πυροπροστασίας»,  θέτει  υπ'όψιν των

µελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ.πρωτ. 19760/24-04-2021 Αίτηση του κ.Κλέττα Μιχαήλ, Προέδρου

του Συλλόγου µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ   η οποία έχει ως εξής : 

Προς ∆ήµαρχο Κορινθίων

Αιτούµαστε να µας επιχορηγήσετε µε το  ποσό  των 16.000€ για την αγορά ενός οχήµατος  για την

κάλυψη  των  δράσεών  µας  (δασοπροστασία,  περιπολίες  και  ελέγχους,  πυρόσβεση  και  κατάσβεση

πυρκαγιών, αποκατάσταση καµµένων εκτάσεων κ.λ.π.)

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

16.000,00€,  εγγεγραµµένης στον ∆ηµοτικό  Προϋπολογισµό οικονοµικού  έτους  2021 και στον Κ.Α.

00.6739.0024 “Επιχορήγηση Εθελοντικών  Οργανώσεων  από  κάλυψη  δράσεων  πυροπροστασίας”,

προϋπολογισµού 102.000,00€,  για την επιχορήγηση του Συλλόγου  µε την επωνυµία  ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ,  για  την  αγορά  ενός  οχήµατος  για  την  κάλυψη  των  δράσεων  του

Συλλόγου,  καθώς οι σύλλογοι µε την ευελιξία που διαθέτουν βρίσκονται άµεσα, κοντά στην εστία της

φωτιάς και την αντιµετωπίζουν πριν επεκταθεί, ενώ προσφέρουν και σηµαντικό έργο µε τις περιπολίες

που οργανώνουν.

    Στο  σηµείο  αυτό  παίρνει  τον  λόγο  ο  κ.Σταυρέλης  και  ερωτά  σχετικά  µε  την  τακτική  ετήσια

επιχορήγηση όλων των Συλλόγων και µεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο συγκεκριµένος Σύλλογος είχε

αδικηθεί, ότι είναι ο πολυπληθέστερος Σύλλογος Εθελοντών  µε πολύ σηµαντικό έργο στις έκτακτες

ανάγκες.

    Ο  Πρόεδρος  απαντά  ότι  η  επιχορήγηση  θα  έλθει  προς  συζήτηση  σε  επόµενη  Οικονοµική

Επιτροπή.

       Ο κ.Ζαχαριάς, µέλος της επιτροπής και  Αντιδήµαχος Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει ότι όλοι

οι Σύλλογοι προσφέρουν έργο, το οποίο αναγνωρίζει η ∆ηµοτική Αρχή και όλοι επιχορηγούνται,

χωρίς διακρίσεις.
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     Ο κ.Πνευµατικός παίρνει τον λόγο και αναφέρει µεταξύ άλλων ότι συµφωνεί µε τον κ.Σταυρέλη,

ότι είχε αδικηθεί ο εν λόγω Σύλλογος κατά το προηγούµενο έτος και ότι υπήρξαν µεγάλες αδικίες

στις  επιχορηγήσεις  των  Συλλόγων.  Αναφέρει  ότι  αναµένει  αξιολόγηση  των  Συλλόγων  από  την

∆ηµοτική αρχή και ολοκληρωµένη πρόταση επιχορήγησης αυτών.

     Τέλος ο Πρόεδρος αναφέρει µεταξύ άλλων,  ότι οι Σύλλογοι δασοπροστασίας επιχορηγήθηκαν

σύµφωνα  µε  τις  δαπάνες  που  έκαναν  το  προηγούµενο  έτος,  καθώς  κάποιοι  ξόδεψαν  πολλά

καύσιµα διότι έπλυναν τους δρόµους της περιοχής Γαλατακίου, µετά την πληµµύρα.

 

       Η Οικονοµική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  την υπ'αριθµ.πρωτ. 19760/24-04-2021 Αίτηση του κ.Κλέττα

Μιχαήλ,  Προέδρου  του  Συλλόγου  µε  την  επωνυµία  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ,   τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη

ισχύουσα, σχετική νοµοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

       Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 16.000,00€ εγγεγραµµένης στον ∆ηµοτικό Προϋπολογι-

σµό οικονοµικού έτους 2021 και στον Κ.Α.: 006739.0024 µε τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργα-

νώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»,  για την  επιχορήγηση  του  Συλλόγου  µε  την

επωνυµία ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ, για την αγορά ενός οχήµατος για την κάλυψη των

δράσεων του Συλλόγου, (δασοπροστασία, περιπολίες και ελέγχους, πυρόσβεση και κατάσβεση πυρ-

καγιών,  αποκατάσταση  καµµένων  εκτάσεων  κ.λ.π.)   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 18/  188  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 11-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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