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Αριθµός Πρακτικού 44
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 17-12-2019
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, συvεδρίασε σήµερα τηv 17η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 45177/13-12-2019 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 πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος ∆ηµ., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Κόλλια Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου
θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 4)Ταγαράς Βασ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος «Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Μανδρέκας
Α.Ε.», λόγω της επιτακτικής ανάγκης ενίσχυσης των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου
εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 550η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή
δωρεάς από την εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε.» θέτει υπ'όψιν των µελών την υπ' αριθµ. Πρωτ.
45544/17-12-2019 εισήγηση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχει ως
εξής:
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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή δωρεάς απο την Εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε., Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την διαβίβαση της
Απόφασης στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για έγκριση»

Η ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων, συγκροτήθηκε
µε την υπ΄ αριθµ. 19/305/03-09-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την υπ’ αριθ. 15/335/23.09.2014
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Ορισµού διαπαραταξιακής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού
Παντοπωλείου ∆ήµου Κορινθίων», όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 11/207/21.06.2016, 21/377/31.10.2016
και 414/14.10.2019 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 96 του
Ν.3852/10, του άρθρου 75 παρ.5 και 202 του Ν.3463/2006 και του αρ. 2 του Ν. 4071/2012.
Η ίδρυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχει σκοπό του να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για
τους συνανθρώπους µας που αντιµετωπίζουν το φάσµα της φτώχειας και να συµβάλλει στην προώθηση της
κοινωνικής συνοχής, στην καταπολέµηση της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Σύµφωνα µε :
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».
2. Το Ν.3852/ΦΕΚ Α/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις

για

την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση

και την αποκεντρωµένη διοίκηση , ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 2, περ. β, υποπερ. αα και ββ, του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009).
Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. 5/6/17.12.2019 σχετική απόφαση της, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου, αιτείται από την Οικονοµική Επιτροπή την “Αποδοχή δωρεάς απο
την Εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε., Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την διαβίβαση της Απόφασης στην
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για έγκριση”
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες .

Συνηµµένα: το υπ'αριθµ 5/6/17-12-2019 Απόσπασµα από το πρακτικό 5/17.12.2019
Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ'αριθµ 5/6/17-12-2019
σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Κορινθίων που έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 5/17.12.2019
Της συνεδρίασης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αριθµός Απόφασης 5/ 6/ 17.12.2019
Η ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων, συγκροτήθηκε µε την
υπ΄ αριθµ. 19/305/03-09-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την υπ’ αριθ. 15/335/23.09.2014 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «0ρισµού διαπαραταξιακής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου
Κορινθίων», όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 11/207/21.06.2016, 21/377/31.10.2016 και 414/14.10.2019
αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 39424/06.11.2019 απόφαση ∆ηµάρχου ορίστηκε υπάλληλος µε καθήκοντα γραµµατειακής
υποστήριξης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων.
Σήµερα στην Κόρινθο την 17η ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.µ στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Κορινθίων, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή ∆ιαχείρισης του
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων κατόπιν της υπ΄ αριθ. Πρωτ. 45514/17.12.2019 πρόσκλησης του
∆ηµάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τα µέλη της για συζήτηση και λήψη
απόφασης.
∆ιαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα επτά µέλη (7) ως κάτωθι:
Παρόντες: Επτά (7)

Απόντες: Ουδείς (0)

1. Νανόπουλος Βασίλειος(Πρόεδρος)
2. Μπίτζιος ∆ηµήτριος (µέλος)
3. Ταγαράς Βασίλειος (µέλος)

4. Κονδύλης Μαρίνος (µέλος)
5. Κουτσογκίλας Θεµιστοκλής (µέλος)
6. Παπαδηµητρίου Σωτήριος (µέλος)
7. Καρσιώτης Παναγιώτης (µέλος)
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η ∆ηµοτική Υπάλληλος Αναστασία Αναργύρου, οριζόµενη ως αναπληρώτρια
γραµµατέας της Επιτροπής µε την αριθµ. 39424/6.11.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου, για την τήρηση των πρακτικών.
O Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του
Κοινωνικού Παντοπωλείου
Μετά από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούµενος το πρώτο θέµα ως κάτωθι:
ΘΕΜΑ 1ο: « Αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε., Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την διαβίβαση
της Απόφασης στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για έγκριση ».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε τη συζήτηση, του έκτακτου θέµατος «Αποδοχή δωρεάς απο την Εταιρεία Μανδρέκας
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Α.Ε., Εξουσιοδότηση του Προέδρου για την διαβίβαση της Απόφασης στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για έγκριση»,
λόγω της ανάγκης ενίσχυσης των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ενηµέρωσε το Σώµα, ότι εν όψει των Χριστουγέννων και λόγω του ότι τις Άγιες ηµέρες των
Χριστουγέννων κρίνεται σηµαντικό να ενισχύσουµε τις οικογένειες των συνδηµοτών µας που βρίσκονται σε ανάγκη και για
το λόγο αυτό προτείνει, να αποδεχτούµε την δωρεά της Εταιρείας Μανδρέκα Α.Ε. , όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι
πίνακα, προκειµένου να ενισχυθούν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου που βρίσκονται σε ανάγκη και να
εξουσιοδοτηθεί για να διαβιβάσει την εν λόγω απόφαση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για έγκριση .

1

Ζυµαρικά σπαγγέτι Νο 6 500 γρ

1032 τµχ

2

Ζάχαρη 1kg

120τµχ

3

Γάλατα εβαπορέ 410 ml

2.015 τµχ

4

Ελιές 500 γρ

300

Μετά από διαλογική συζήτηση τα µέλη της επιτροπής ψήφισαν σχετικά και
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε. όπως αναλυτικά αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα και εξουσιοδοτούν
τον Πρόεδρο για την διαβίβαση της Απόφασης στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για έγκριση.

1

Ζυµαρικά σπαγγέτι Νο 6 500 γρ

1032 τµχ

2

Ζάχαρη 1kg

120τµχ

3

Γάλατα εβαπορέ 410 ml

2.015 τµχ

4

Ελιές 500 γρ

300

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 5/ 6 / 17.12.2019 .
Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος 17/12 /2019
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαχείρισης
του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Κορινθίων
Βασίλειος Νανόπουλος

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν τις ανωτέρω
εισηγήσεις του Προέδρου και της Επιτροπής ∆ιαχείρισης, την υπ' αριθµ. 5/6 /17-12-2019 σε ορθή
επανάληψη απόφαση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Κορινθίων, την
υπ'αριθµ.19/305/03-09-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την υπ’ αριθµ. 15/335/23.09.2014
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 11/207/21.06.2016,
21/377/31.10.2016 και 414/14.10.2019 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4071/2012, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 όπως ισχύουν,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αποδοχή δωρεάς από την Εταιρεία Μανδρέκας Α.Ε. όπως αναλυτικά αναφέρεται
στον κάτωθι πίνακα ειδών :

1

Ζυµαρικά σπαγγέτι Νο 6 500 γρ

1032 τµχ

2

Ζάχαρη 1kg

120 τµχ

3

Γάλατα εβαπορέ 410 ml

2.015 τµχ

4

Ελιές 500 γρ

300

προκειµένου να ενισχυθούν οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου που βρίσκονται σε ανάγκη
και 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 44/550/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 18-12-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

