
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 38 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  24-8-2021 

 

      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 της υπ’αριθμ.  Δ1α/Γ.Π. 

οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 Τεύχος B’): 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, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00. Κ.Υ.Α. , 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.69/176/οικ.16259/16.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών  συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 24η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη  

και ώρα 10:00,  σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθμ. πρωτ. 23948/20-08-2021 

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' αριθμ. 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 υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος 

κ. Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  
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      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν. και 

συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

             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 «Αποδοχή δωρεάς για τη δωρεάν φιλοξενία αστέγων που είναι ενταγμένοι στο 

κοινωνικό πρόγραμμα περί φιλοξενίας – προστασίας ατόμων ή οικογενειών που βρίσκονται 

σε κοινωνικοοικονομική ανάγκη» διότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη παροχή κοινωνικής προστασίας 

στην ειδική ομάδα των αστέγων και λόγο λήψης εκτάκτων μέτρων αποφυγή και περιορισμού της 

διάδοσης του Covid, συνεπώς θα πρέπει άμεσα να γίνει αποδοχή της εν θέματι δωρεάς, προκειμένου 

να προχωρήσουν οι διαδικασίες φιλοξενίας των δικαιούχων.  

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

θέματος.                  

            ΑΠΟΦΑΣΗ 404η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης   

«Αποδοχή δωρεάς για τη δωρεάν φιλοξενία αστέγων που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό 

πρόγραμμα περί φιλοξενίας – προστασίας ατόμων ή οικογενειών που βρίσκονται σε 

κοινωνικοοικονομική ανάγκη», θέτει υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. 

πρωτ. 24094/24.08.2021 εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού  η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  

<< Θέμα: « Αποδοχή δωρεάς  για τη δωρεάν φιλοξενία αστέγων  που είναι ενταγμένοι στο 
κοινωνικό  προγράμματος περί φιλοξενίας – προστασίας  ατόμων ή οικογενειών που 
βρίσκονται σε κοινωνικοοικονομική ανάγκη  ». 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
1.Τον  N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006), “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
 2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
 3.Τον  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α' /2016) όπως ισχύει. 
 4. Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’ /2012) όπως ισχύει. 
5. Τη μη ύπαρξη Δομών Ανοικτού Κέντρου ημέρας /Υπνωτηρίου/Ξενώνα στο Δήμο Κορινθίων ή 
άλλων ή ακόμα και δομές φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών ή άλλων ειδών ξενώνων φιλοξενίας 
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και τη μη διαθεσιμότητα κατάλληλα διαμορφωμένου χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων. 
6. Την ανάγκη παροχής κοινωνικής προστασίας  στην ειδική ομάδα των αστέγων ή ατόμων και 
οικογενειών που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή 
φιλοξενίας του Δήμου μας σε ξενοδοχείο του κέντρου της πόλης έτσι ώστε κανένας συνδημότης μας 
να μην κοιμάται στο δρόμο ή να μην βρίσκεται απροστάτευτος σε περιόδους κοινωνικοοικονομικής 
ανάγκης. Ιδιαίτερα στην παρούσα  περιόδο έκτακτων  αναγκών όπως την περίοδο έκτακτης 
ανάγκης λήψης μέτρων  αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 ή την 
περίοδο του καύσωνα. 
7.  Η υπ’ αριθμ. 13368/21.5.2021 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Παιδείας, 
Πολιτισμού ,Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 
8. Την υπ’ αριθμ. 14/124/30.03.2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων  
με ΑΔΑ: 6Ξ1ΜΩΛ7-ΕΚΖ. 
9.Την υπ’ αριθμ. 7/51/30.03.2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων με ΑΔΑ: 
6Ι1ΓΩΛ7-Σ9Η. 
10.Την υπ’ αριθμ. 9279/2021 Συμφωνητικό του Δήμου Κορινθίων με την Εταιρεία ΑΦΟΙ 
ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ» με ΑΔΑΜ 21 SYMV008440877  
2021-04-09. 
11. Το γεγονός ότι η αρχικά υπολογιζόμενη ανάγκη ζήτησης από ωφελούμενους, η οποία είχε 
αποτυπωθεί  με τη σχετική από 13..03.2021 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,  
έχει αναπροσαρμοστεί λόγω της βεβαιωμένης ανάγκης συνέχισης της φιλοξενίας αστέγων που 
εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φιλοξενίας τους καθώς 
και την πιθανότητα διαπίστωσης ανάγκης φιλοξενίας νέων ωφελουμένων. 
12. Το από 23.8.2021 έγγραφο περί δωρεάς της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. – 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ» με αριθμ. πρωτ. εισ 24056/23.08.2021 του Δήμου Κορινθίων. 
 

Εισηγούμαστε: 
 
Την αποδοχή της δωρεάς Εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
«ΚΟΡΙΝΘΟΣ» περί δωρέαν  φιλοξενίας αστέγων του Δήμου μας. 
 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής 
 
 
Συν.: Το από 24056/23.08.2021  έγγραφο περί δωρεάς της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ» με αριθμ. πρωτ. εισ. 16830/18.06.2020 του Δήμου 
Κορινθίων. 
 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται ην αποδοχή της εν λόγω δωρεάς για την δωρεάν φιλοξενία 

αστέγων οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φιλοξενίας τους. 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπόψη 

την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 24094/24-08-2021 εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, το υπ. αριθμ. 

24056/23.08.2021 έγγραφο  περί δωρεάς της Εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. – 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΚΟΡΙΝΘΟΣ», τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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       Αποδέχεται την δωρεά της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

«ΚΟΡΙΝΘΟΣ» περί δωρέαν φιλοξενίας αστέγων του Δήμου μας, 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 38/404/2021.-  

 

Ακριβές απόσπασμα  

Κόρινθος , 02-09-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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