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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvπής τoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Δήμoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvυ Κoριvθίωvoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvριvθίωvθίωvvθίωv

Της 6-5-2022

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών,

3)Σπυρίδωνα  Ζαχαριά,  Αντιδήμαρχο  Παιδείας,  Πολιτισμού,  Κοινωνικής  Προστασίας  και

Αλληλεγγύης,  4)Αντώνιο  Κυριαζή,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  5)Γεώργιο  Πούρο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα

Ζώγκο,  Δημοτικό  Σύμβουλο,  και  9)Κορδώση  Χρήστο,  Δημοτικό  Σύμβoυλo,  ως  τακτικά  μέλη,

σύμφωνα με τις  α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού  Συμβουλίου  Κορινθίων περί  εκλογής

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την

υπ΄  αριθ.  πρωτ.  5177/14-1-2022  απόφαση  του  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε,  μέσωv τηλεδιάσκεψης και  σύμφωνα με τις διατάξεις της

υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 22206/15-4-2022 (ΦΕΚ 1882/16-4-2022 τεύχος β΄) 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, 18 Απριλίου 2022 και

ώρα 6:00 έως και την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021

Εγκύκλιο  αριθ.  426  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  την  υπ’  αριθ.  ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-

25.01.2021,  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΥΠ.ΕΣ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/  202/οικ.2684/21.02.2022:  Μέτρα  και

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

του Υπουργείου Εσωτερικών,  την υπ’ αριθ.  πρωτ.  69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του

Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 6η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα

10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12161/29-4-2022 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.

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

ΑΔΑ: 6Α0ΛΩΛ7-ΗΟΜ



       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής

Αντώνιος,  5)Πούρος  Γεώργιος,  6)Πνευματικός  Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος,  8)Ζώγκος

Ανδρέας, 9)Κορδώσης Χρήστος.

 Α π ό ν τ ε ς 

         Ουδείς.

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 264  η  :   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:  «Περί

αποδοχής  αιτήματος  του  Δήμου  Κoριvθίωvορινθίωvν  για  δωvρεάν  φύλαξη  είδους  ελαιόλαδου  έξτρα

παρθένου  στον  αποθηκευτικό  χώρο  τωvν  εγκαταστάσεωvν  της  εταιρείας  Koπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωvrinthian  Palace

Catering A.E.» αναφέρει  ότι  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών,

κληροδοσιών και δωρεών προς τον Δήμο και ακολούθως θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής

την  υπ’αριθμ.11841/27-04-2022  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  Γραφείου  Προγραμματισμού  η οποία

καθ’όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Αποδοχή αιτήματος  του Δήμου Κορινθίων για δωρεάν φύλαξη είδους ελαιόλαδου
extra παρθένου  στον  αποθηκευτικό  χώρο των  εγκαταστάσεων  της  εταιρείας  Korinthian
Palace Catering A.E.
Λαμβάνοντας υπόψη :

 Tο  υπ’  αριθμόν  6969/11-3-2022  αίτημα  παράτασης  Σύμβασης  της  387419/23-12-2021
τροποποιημένης  σύμβασης  και  αρχικής  3774/08-2-2021  με  αντικείμενο:  Προμήθεια
Τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020” των εταίρων /Δήμων του Νομού Κορινθίας της Κοινωνικής
Σύμπραξης της ΠΕ Κορινθίας».

 Το  υπ’  αριθμόν  8717/29-3-2022  με  θέμα  :  Αποδοχή  παράτασης  της  υπ’  αριθμόν
πρωτοκόλλου3774/08-2-2021Σύμβασης.   

  Το  υπ’ αριθμόν  11301/26-4-2022 τροποποίηση του με αρ. πρωτοκόλλου 3774/08-02-
2021 Συμφωνητικού Προμήθειας  ειδών Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), Προμήθεια Ειδών Ομάδας Α, Β

 Το με αρ.πρωτ.  10142/11-4-2022 έγγραφο της εταιρείας ΚΟRINTHIAN PALACE,   με το
οποίο  αποδέχεται  το  υπ’  αρ.  πρωτ :  9742/6-4-2022  αίτημα   του  Δήμου Κορινθίων  για
δωρεάν  φύλαξη  προϊόντος  ελαιόλαδου  extra παρθένου  1lt έως  τις  30-6-2022  στον
αποθηκευτικό χώρο στις εγκαταστάσεις της έδρας  της ανωτέρω  επιχείρησης .

Εισηγούμαστε

Την   Αποδοχή  του αιτήματος  για δωρεάν φύλαξη , εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου ποσότητας
10.704 (Δέκα  Χιλιάδες επτακόσια τέσσερα  ) τεμάχια του ενός  Λίτρου    έως τις 30-06-2022 στον
αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης  ΚΟRINTHIAN PALACE  Catering A.E.  στην έδρα της στον
Σολομό Κορινθίας . 

Η  Υπεύθυνη πράξης Η  προϊσταμένη   του
τμήματος   Κοινωνικής
Προστασίας 

Ο Υπεύθυνος 
Αποθήκης 

Η Αντιδήμαρχος 
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Αλεξάνδρα
Στεργιοπούλου 

Αναστασία
Σπυροπούλου Ξένος Νικόλαος Ραντίτσα Μαρίνα 

 Συν: 
 Το  υπ’  αρ.  πρωτ  :  9742/6-4-2022  αίτημα   του  Δήμου  Κορινθίων  για  δωρεάν  φύλαξη

προϊόντος ελαιόλαδου  extra παρθένου   έως τις 30-6-2022 στον αποθηκευτικό χώρο στις
εγκαταστάσεις της έδρας  της ανωτέρω  επιχείρησης

 Το με αρ.πρωτ.  10142/11-4-2022 έγγραφο της εταιρείας ΚΟRINTHIAN PALACE,  με θέμα :
Διάθεση χώρου για δωρεάν φύλαξη προϊόντων. 

        Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της επιτροπής την αποδοχή της δωρεάν

φύλαξης, εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου ποσότητας 10.704 (Δέκα  Χιλιάδες επτακόσια τέσσερα)

τεμάχια του ενός Λίτρου έως τις 30-06-2022 στον αποθηκευτικό χώρο της επιχείρησης  ΚΟRINTHIAN

PALACE  Catering A.E.  στην έδρα της στον Σολομό Κορινθίας κατόπιν του αιτήματος  του Δήμου

Κορινθίων,   σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.      

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας

υπ’όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  εισήγηση  του  Αυτοτελούς  γραφείου

Προγραμματισμού του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72, Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και

κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη έστω και  εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Αποδέχεται  την δωρεάν φύλαξη, εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου ποσότητας 10.704 (Δέκα

Χιλιάδες επτακόσια τέσσερα) τεμάχια του ενός  Λίτρου, έως τις 30-06-2022 στον αποθηκευτικό χώρο

της επιχείρησης  ΚΟRINTHIAN PALACE  Catering A.E.   στην έδρα της στον Σολομό Κορινθίας

κατόπιν του αιτήματος  του Δήμου Κορινθίων,   όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω

στο ιστορικό της παρούσης.

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/264/2022.  

Ακριβές απόσπασμα

Κoριvθίωvόρινθος, 16-05-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ      

ΑΔΑ: 6Α0ΛΩΛ7-ΗΟΜ


		2022-05-17T10:17:13+0300
	VENETIA KOTSALOU
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2022-05-17T10:25:00+0300
	Athens




