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Αριθμός Πρακτικού 39
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 19-11-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 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, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 40970/15-11-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ
της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και
vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 496η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων σε εκδηλώσεις» θέτει υπ' όψιν των μελών της
Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ. 40947/15-11-2019 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία έχει
ως εξής:
ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στoν νυχτερινό αγώνα
δρόμου που διοργανώνει ο Τριαθλητικός Σύλλογος του Ισθμού της Κορίνθου.
Το αθλητικό - πολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία «Τριαθλητικός Σύλλογος του Ισθμού της
Κορίνθου» αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 37731/24.10.2019 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου
μας στον αγώνα δρόμου που διοργανώνει στην πόλη μας, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019.
Πρόκειται για τον νυχτερινό αγώνα δρόμου με την ονομασία «3ο X-MAS Night Run Korinthos», ένα
αθλητικό γεγονός που προσφέρει σε όλους τη δυνατότητα να τρέξουν στους κεντρικούς δρόμους,
στους πεζοδρόμους και στο παραλιακό μέτωπο της Κορίνθου. Σκοπός των διοργανωτών είναι ο
αγώνας να καθιερωθεί στη συνείδηση των συμπολιτών μας ως ένα τοπικά κορυφαίο αθλητικό
γεγονός, στο οποίο αναμένεται να συμμετέχουν περίπου 1.000 αθλητές και 60 εθελοντές. Ο αγώνας
περιλαμβάνει δύο διαδρομές 2,5 και 5,2 χιλιομέτρων με κοινή εκκίνηση και τερματισμό στο άγαλμα
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του Πηγάσου, στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου. Η εν λόγω εκδήλωση, η οποία σχετίζεται με την εδαφική
περιφέρεια του Δήμου μας, προάγει τα αθλητικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του και συμβάλλει
στην προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη συγκεκριμένη διοργάνωση
με την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια επάθλων που θα απονεμηθούν στους
συμμετέχοντες στον νυχτερινό αγώνα δρόμου ως αναμνηστικά δώρα, ήτοι 500 μετάλλια ποσού έως
1.240,00€ συμπ. Φ.Π.Α.24%. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον
προϋπολογισμό έτους 2019 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών
δραστηριοτήτων».
Παρακαλούμε:
α)για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση,
β)για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την συμμετοχή του Δήμου στον νυχτερινό αγώνα δρόμου
με την ονομασία «3ο X-MAS Night Run Korinthos» που διοργανώνει στην πόλη της Κορίνθου το
αθλητικό - πολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία «Τριαθλητικός Σύλλογος του Ισθμού της
Κορίνθου» το Σάββατο 14-12- 2019, με κάλυψη από τον Δήμο Κορινθίων της δαπάνης συνολικού
ύψους έως 1.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.24% για την προμήθεια επάθλων, ήτοι 500 μετάλλια που
θα απονεμηθούν στους συμμετέχοντες ως αναμνηστικά δώρα και την έγκριση της σχετικής
διάθεσης

πίστωσης

από

τον

δημοτικό

προϋπολογισμό

έτους

2019

στον

κωδικό

με

Κ.Α.15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση 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 όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στον νυχτερινό αγώνα δρόμου με την
ονομασία «3ο X-MAS Night Run Korinthos» που διοργανώνει στην πόλη της Κορίνθου το αθλητικό πολιτιστικό σωματείο με την επωνυμία «Τριαθλητικός Σύλλογος του Ισθμού της Κορίνθου» το
Σάββατο 14-12-2019.

Ο Δήμος Κορινθίων θα καλύψει την δαπάνη συνολικού ύψους έως

1.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.24% για την προμήθεια επάθλων, όπως ακριβώς και αναλυτικά
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Β.- Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 1.240,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.24%
προϋπολογισμό

έτους

2019

και

στον

Κ.Α.15/6472.0001

και

τίτλο

στον δημοτικό

«Έξοδα

Αθλητικών

δραστηριοτήτων» για την κάλυψη της δαπάνης Προμήθειας επάθλων, ήτοι 500 μετάλλια που θα
απονεμηθούν στους συμμετέχοντες ως αναμνηστικά δώρα, 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 39/496/2019.
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 20-11-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

