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Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 20-12-2019
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 20η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα
10:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθµ. 45459/16-122019 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 ∆ηµ., 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 572η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση πιστώσεων για επιχορήγηση συλλόγων» θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ'
αριθµ. 33/538/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία αυτό εγκρίνει την επιχορήγηση του Σωµατείου µε την επωνυµία “Φίλοι του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου (Βάσου
Πετρόπουλου-Παν.Γαρταγάνη) Αλκµήνης Πετροπούλου Γαρταγάνη” µε το ποσό των 3.000,00 € για
την κάλυψη δράσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην επαφή της
κορινθιακής κοινωνίας µε τις αξίες της τοπικής πολιτιστικής µας παράδοσης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει την εξειδίκευση της εγγεγραµµένης στον Προϋπολογισµό
έτους 2019 πίστωσης µε ΚΑ 00/6736/.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους
και σωµατεία» και έως του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), µε το οποίο ο ∆ήµος Κο-
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ρινθίων επιχορηγεί το Σωµατείο µε την επωνυµία “Φίλοι του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου (Βάσου Πετρόπουλου-Παν.Γαρταγάνη) Αλκµήνης Πετροπούλου Γαρταγάνη”, σύµφωνα µε
την υπ'αριθµ. 33/538/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την ανωτέρω
εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ. 33/538/2019 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις
σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εξειδικεύει την εγγεγραµµένη στον Προϋπολογισµό έτους 2019 πίστωση µε ΚΑ 00/6736.0001
και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία» και έως του ποσού των
τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), µε το οποίο ο ∆ήµος Κορινθίων επιχορηγεί το Σωµατείο µε την
επωνυµία “Φίλοι του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου (Βάσου Πετρόπουλου-Παν.Γαρταγάνη) Αλκµήνης Πετροπούλου Γαρταγάνη”, σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 33/538/2019 Απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, ο επιχορηγούµενος
σύλλογος οφείλει να αναρτά στο Μητρώο Επιχορηγούµενων Φορέων του Προγράµµατος ∆ιαύγεια
τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 16 Ν. 4305/2014. (άρθρο 4 της Απόφασης
∆ιοικ. Μετ. &Η. ∆. ∆Η∆/Φ.40/1057/14.01.2015 - ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’)

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/572/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 23-12-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

