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Αριθμός Πρακτικού 35 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  9-8-2021 

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

48487/30-7-2021 (ΦΕΚ Β΄ 3481) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 

το διάστημα από τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 

2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021  και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 

/174/οικ.15591/02.08.2021, Εγκύκλιο 54η του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. πρωτ. 22335/5-8-2021 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 

Δήμου Κορινθίων. 

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69174%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1559102.08.2021.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A5%CE%A0.%CE%95%CE%A3.-%CE%94%CE%99%CE%94%CE%91%CE%94%CE%A6.69174%CE%BF%CE%B9%CE%BA.1559102.08.2021.pdf
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ταγαράς Βασίλειος, 4)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 375η:  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πίστωσης για επιχορήγηση του Σωματείου Εθελοντών περιβάλλοντος Χιλιομοδίου «SOSTE 

TO», που συμμετέχει σε Δράσεις Πυροπροστασίας», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την 

υπ' αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 11678/7-5-2021 αίτηση του σωματείου με την επωνυμία 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ «SOSTE TO», η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ «SOSTE TO» 
 
κ. Δήμαρχε 
Αφού ευχαριστήσουμε θερμά για τη διαχρονική στήριξη του σωματείου μας, αιτούμεθα και για το 
τρέχον έτος επιχορήγηση, για κάλυψη επιχειρησιακών και λειτουργικών αναγκών του σωματείου μας 
ύψους 20.000 ευρώ, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για 
 
1.Αγορά ενός ακόμη οχήματος τύπου αγροτικού pick-up προκειμένου να μετατραπεί σε πυροσβεστικό 
όχημα.  Όπως γνωρίζετε ο χώρος ευθύνης μας εκτείνεται από τα Δερβενάκια, Άγιο Βασίλειο, Αγιονόρι, 
Στεφάνι, Σπαθοβούνι, Μαψό, Φανερωμένη, καταλήγει στις παρυφές των Αθικίων και περιλαμβάνει 
χιλιάδες στρέμματα πευκοδάσους και καλλιεργήσιμων εκτάσεων.  Επίσης συνδράμουμε οπουδήποτε 
μας ζητηθεί από τη ΓΓΠΠ, εντός του Δήμου μας, του Νομού μας και εκτός αυτού. 
 
2.Αγορά πυροσβεστικού συστήματος, το οποίο θα τοποθετηθεί στο ανωτέρω όχημα. 
 
3.Τροφοδοσία καυσίμων των οχημάτων του σωματείου. 
 
4.Επισκευή, συντήρηση και ασφάλιση οχημάτων του σωματείου. 
 
5.Αντικατάσταση 4 ελαστικών ενός των οχημάτων του σωματείου. 
 
   Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000,00€, 

εγγεγραμμένης στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 στον Κ.Α. 00.6739.0024 με 

τίτλο «Επιχορήγηση Εθελοντικών Οργανώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»  

προϋπολογισμού 102.000,00€ για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ «SOSTE TO», για α)την αγορά ενός οχήματος για 

την κάλυψη των δράσεων του Συλλόγου, β)την αγορά πυροσβεστικού συστήματος, το οποίο θα 

τοποθετηθεί στο ανωτέρω όχημα, γ)την τροφοδοσία καυσίμων των οχημάτων του σωματείου, δ)την 

επισκευή, συντήρηση και ασφάλιση οχημάτων του σωματείου, ε)την αντικατάσταση 4 ελαστικών ενός 
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των οχημάτων του σωματείου, καθώς τα σωματεία, 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. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου,  την ως άνω αναφερόμενη αίτηση του Σωματείου, τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική 

νομοθετική διάταξη, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

   Εξειδικεύει πίστωση ποσού 20.000,00€ εγγεγραμμένης στον Δημοτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2021 στον Κ.Α. 006739.0024 με τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων 

από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» προϋπολογισμού 102.000,00€, για την επιχορήγηση του 

σωματείου με την επωνυμία ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 

«SOSTE TO», για α)την αγορά ενός οχήματος για την κάλυψη των δράσεων του Συλλόγου, β)την 

αγορά πυροσβεστικού συστήματος, το οποίο θα τοποθετηθεί στο ανωτέρω όχημα, γ)την 

τροφοδοσία καυσίμων των οχημάτων του σωματείου, δ)την επισκευή, συντήρηση και ασφάλιση 

οχημάτων του σωματείου, ε)την αντικατάσταση 4 ελαστικών ενός των οχημάτων του σωματείου,  

καθώς τα σωματεία, 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, 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 35/375/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 11-8-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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