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Αριθµός Πρακτικού 19

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 21-05-2021

    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'  αριθ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 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 την Παρασκευή, 14 Μαΐου

2021 και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'  αριθ. 426/

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

σήµερα  την 21η Μαΐου  2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Παρασκευή  και  ώρα  10:00,  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12711/17-05-2021 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' αριθ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθ.

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 αριθ. 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 έξι (6) 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) Πνευµατικός

Αλέξανδρος,  5)Μουρούτσος  Γεώργιος  (αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος  κ.  Σταυρέλη  Νικόλαο),

6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης),

2)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  2ου θέµατος  εκτός  ηµερησίας  διάταξης),

3)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

συζήτησης του θέµατος  «Εξειδίκευση πιστώσεως στο δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2021 για την

ανάθεση  Αναλύσεων  υδάτων» διότι  η  υποβολή  της  σχετικής  Αιτήσεως  πρέπει  να  γίνει  εντός  του

οριζόµενου από  τον Νόµο χρονικού διαστήµατος για την βράβευση  µε την “Γαλάζια Σηµαία”.

       Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 204  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα εκτός  ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση

πιστώσεως στο δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2021 για την ανάθεση Αναλύσεων υδάτων»

θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  της  Επιτροπής  το  από  19-05-2021   έγγραφο   της  ∆/νσης  Τοπικής

Ανάπτυξης, το οποίο έχει ως εξής :   

Θέµα:  “Αίτηµα εξειδίκευσης πίστωσης για την ανάθεση  σε εργαστήριο  60 δειγµατοληψιών
θαλάσσιων  υδάτων  στις  περιοχές  Ποσειδώνιας  Αλµυρής  και  Κόρφου  προκειµένου  να
λάβουµε την βράβευση Γαλάζια Σηµαία το έτος 2022 ”.

Στον  Προϋπολογισµό  τρέχοντος  έτους  και  στον  Κ.Α.  Εξόδου  00/6495.0001  µε  τίτλο“Λοιπές
δαπάνες  γενικής φύσεως”  προβλέπονται και δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να ενσωµατωθούν
σε  άλλον  ΚΑ  του  Προϋπολογισµού  όπως  ανάθεση  σε  εργαστήριο  ανάλυσης,  της  υδροληψίας
δείγµατος θαλάσσιων υδάτων και της ανάλυσής τους.  Τα δείγµατα θα ληφθούν από τις περιοχές
Ποσειδωνίας  –  Κόρφου-  Αλµυρής,  προκειµένου να αιτηθούµε την βράβευσή τους µε την Γαλάζια
Σηµαία το έτος 2022 .
Θα ανατεθούν  60  δειγµατοληψίες  ,  οι  αναλύσεις  τους  και θα µας  παραδοθεί σχετική  έκθεση.  Ο
χρόνος  λήψης  δειγµατοληψιών  θα πραγµατοποιηθεί από τον Μάιο  έως και τον  Οκτώβριο  έτους
2021.
Η υπόψη υπηρεσία κατατάσσεται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV):
(CPV): “ 71620000-0 “ Υπηρεσίες Αναλύσεων”
 
Η ανάθεση θα είναι σύµφωνη µε τις Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόµου στις οποίες βασίζεται η
δαπάνη  (από  ποια  διάταξη  νόµου  προβλέπεται  η  δαπάνη  /  ή  σε  περίπτωση  που  δεν
αναφέρεται ρητά σε νόµο, τεκµηρίωση ότι είναι λειτουργική ή συντελεί άµεσα ή έµµεσα στην
εκπλήρωση  των  σκοπών  της  υπηρεσίας)  :  Ν.  4412/2016,  Ν.  3463/2006,  Ν.  3852/2010,  Ν.
4555/2018
Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει µε απευθείας ανάθεση από το ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και µετά την έκδοση σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 80/2016 και τον Ν. 4555/2018.
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Παρακαλούµε  να  προβείτε  στην  απαραίτητη  απόφαση  εξειδίκευσης  πίστωσης  για  τη
διάθεση  συνολικής  πίστωσης  στρογγυλοποιηµένου  ποσού  2000,00  ευρώ
(συµπεριλαµβάνεται το ΦΠΑ  24%)  σε  βάρος του ΚΑ  00/6495.0001  µε τίτλο“Λοιπές  δαπάνες
γενικής φύσεως” του προϋπολογισµού έτους 2021.

    Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  εισηγείται την  εξειδίκευση  της  πίστωσης  ποσού  έως 2.000,00 ευρώ

(συµπ/νου  ΦΠΑ 24%) που  θα  βαρύνει  τον Κ.Α.:  00/6495.0001  µε  τίτλο  “Λοιπές  δαπάνες  γενικής

φύσεως”  του  προϋπολογισµού  έτους  2021 του  ∆ήµου  Κορινθίων,  σύµφωνα  µε  την  εισήγηση  της

αρµόδιας υπηρεσίας.

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

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  εισήγηση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας, 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 2.000,00  ευρώ (συµπ/νου ΦΠΑ 24%) που θα βαρύνει τον

Κ.Α.: 00/6495.0001 µε τίτλο “Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως” του προϋπολογισµού έτους 2021 του

∆ήµου  Κορινθίων,  για  ανάθεση  σε  εργαστήριο  ανάλυσης,  της  υδροληψίας  δείγµατος  θαλάσσιων

υδάτων,  της ανάλυσής τους και την σύνταξη  σχετικής έκθεσης, για  60 δειγµατοληψίες.

      Ο χρόνος λήψης δειγµατοληψιών  ορίζεται από τον Μάϊο έως και τον Οκτώβριο έτους 2021.

     Τα δείγµατα θαλάσσιων υδάτων θα ληφθούν από τις περιοχές Ποσειδωνίας - Κόρφου - Αλµυρής,

προκειµένου να αιτηθεί ο ∆ήµος Κορινθίων την βράβευσή τους µε την Γαλάζια Σηµαία το έτος 2022,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται  ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.   

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 19/204/2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 24-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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