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Ορθή επανάληψη
(ως προς τον αριθμό απόφασης Δ.Σ. στο σημείο 14. της εισήγησης της υπηρεσίας)

Αριθμός Πρακτικού 14
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 30-3-2020
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 δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 30η
Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα
από τηv υπ' αριθμ. 9951/30-3-2020 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 με επικοινωνία μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Ταγαράς Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση του
προγράμματος

περί

φιλοξενίας-προστασίας

ατόμων

ή

οικογενειών

που

βρίσκονται

σε

κοινωνικοοικονομική ανάγκη», διότι πρέπει άμεσα να γίνουν οι ενέργειες για την υλοποίηση του
προγράμματος περί φιλοξενίας – προστασίας ατόμων ή οικογενειών που βρίσκονται σε
κοινωνικοοικονομική ανάγκη και η προθεσμία για αποστολή των σχετικών στοιχείων από το Δήμο
μας προς το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων εκπνέει στις 30-3-2020 και ώρα 14:00.
Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης
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του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 124η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Εξειδίκευση πίστωσης για την υλοποίηση του

προγράμματος περί φιλοξενίας-

προστασίας ατόμων ή οικογενειών που βρίσκονται σε κοινωνικοοικονομική ανάγκη», θέτει
υπόψη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθμ. πρωτ. 9688/30-3-2020 εισήγηση του
Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
Θέμα: «Εισήγηση εξειδίκευσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος περί φιλοξενίας - προστασίας
ατόμων ή οικογενειών που βρίσκονται σε κοινωνικοοικονομική ανάγκη».
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006), “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α' /2016) όπως ισχύει.
4. Την Αρ.Πρ.Δ13οικ.58724/1266/13.12.2019 εγκύκλιο του Τμήματος Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:78ΠΦ46ΜΤΛΚ-ΜΗΨ) περί “παροχής κατευθύνσεων
για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα”.
5. Τον Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’ /2012) όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. Δ23/οικ.19061/1457/16 (ΦΕΚ 1336 Β/12-05-2016) ΚΥΑ περί Καθορισμού πλαισίου ελάχιστων
προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.
7. 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 και τη μη διαθεσιμότητα κατάλληλα
διαμορφωμένου χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων.
8. 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 σε περιόδους έκτακτων αναγκών όπως την
περίοδο έκτακτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 ή την
περίοδο του χειμώνα.
9.Την ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ.Α/ 11-3-2020 ).
10. Την 18659/ΕΓΚ.23/17-3-20 (ΑΔΑ: ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. “Ενίσχυση δημοτικών δομών
κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια
λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19”.
11. Την εγκύκλιο με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ.20036 (ΦΕΚ 986/Β/2020) περί επιβολής μέτρου του προσωρινού περιορισμού
της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID 19.
12.Το υπ’ αριθμ. 266/22.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων περί «Έκτακτων
μέτρων για την προστασία και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊου»
13.Η υπ’ αριθμ. 30072/2.9.2019 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Εξυπηρέτησης του Πολίτη και
Τουρισμού.
14. Η υπ’ αριθμ. 7/51/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.
Στο Δήμο Κορινθίων και πιο συγκεκριμένα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας καταγράφονται καθημερινά με τη
διενέργεια κοινωνικής έρευνας, άστεγοι που διαμένουν στο αυτοκίνητό τους, στο δρόμο, σε εισόδους πολυκατοικιών ή
ακόμα και σε ημιτελείς πολυκατοικίες στα Διοικητικά όρια του Δήμου μας ή άτομα ή ακόμα και οικογένειες που κάτω
από εξαιρετικές συνθήκες βρίσκονται σε άμεση ανάγκη παροχής στέγης.
Επειδή ο Δήμος Κορινθίων δεν διαθέτει Δομή Ανοικτού Κέντρου ημέρας /Υπνωτηρίου/ ή Ξενώνα Αστέγων ούτε
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο ιδιοκτησίας του για την φιλοξενία αστέγων ούτε δομές φιλοξενίας κακοποιημένων
γυναικών ή άλλων ειδών ξενώνες φιλοξενίας.
Επειδή βασική αρχή της κοινωνικής προστασίας είναι η προστασία των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων μεταξύ των
οποίων είναι άτομα ή οικογένειες που βρίσκονται σε άμεση κοινωνικοοικονομική ανάγκη παροχής στέγης και
βρίσκονται στα διοικητικά όρια του δήμου μας. Επειδή η ανθρώπινη ζωή θεωρείται το μέγιστο αγαθό και οι άστεγοι ή
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άτομα και οικογένειες που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φιλοξενίας
της πόλης μας, βρίσκονται σε κίνδυνο, θεωρούμε σημαντικότατο κανένας συνδημότης μας να μην μένει στο δρόμο και
να τους παρέχουμε, εφόσον το επιθυμούν, την κατάλληλη προστασία και ζεστασιά με την παροχή της δυνατότητας
φιλοξενίας αυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας. Ιδιαίτερα σε περιόδους έκτακτων αναγκών όπως την
περίοδο έκτακτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 ή
την περίοδο του χειμώνα.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η εκπόνηση σχεδίου δράσης για την προστασία των αστέγων ή ατόμων και
οικογενειών που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή της δυνατότητας
φιλοξενίας αυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας.
Ταυτόχρονα το εν λόγω κοινωνικό πρόγραμμα προτείνεται να δύναται να καλύπτει την υπηρεσία παροχής υπηρεσιών
γευμάτων των προστατευμένων ατόμων σε ημέρες που θα κρίνεται αναγκαίο, από τον Δήμο μας.
Το σχέδιο δράσης του Δήμου Κορινθίων προβλέπει την συνεργασία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, με την Ιερά
Μητρόπολη Κορίνθου, το Αστυνομικό Τμήμα Κορίνθου, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, το Κέντρο Κακοποιημένων
Γυναικών του Δήμου Κορινθίων και άλλους εθελοντικούς ή και κρατικούς φορείς του Δήμου, καθώς και τις Υπηρεσίες
Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων για τον εντοπισμό και καταγραφή πιθανόν μη
εντοπισμένων και καταγεγραμμένων αστέγων από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας με την επιτόπια Κοινωνική
Έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό του Τμήματος (η άλλο Κοινωνικό Λειτουργό, εφόσον έχει συντάξει σχετική Έκθεση
Κοινωνικής Έρευνας) και την άμεση καταγραφή αυτών. Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα είναι υπεύθυνη η
Ομάδα εργασίας υποστήριξης των αστέγων ή ατόμων και οικογενειών που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε
κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή της δυνατότητας φιλοξενίας αυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης μας.
Οι φιλοξενούντες άστεγοι ή άτομα και οικογένειες που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται
αναγκαία η παροχή φιλοξενίας ή και ανάγκη παροχής υπηρεσιών γευμάτων θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι από
το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων ή να καταγραφούν επί τόπου, κατόπιν ενημέρωσης της
υπηρεσίας για τον εντοπισμό μη καταγεγραμμένου αστέγου ή ατόμου και οικογενειών που λόγο έκτακτης ανάγκης
βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φιλοξενίας και η παροχή υπηρεσιών γευμάτων .
Η προσωρινή φιλοξενία θα πρέπει να έχει στόχο την επανένταξη ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν άμεσο
πρόβλημα στέγασης και στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων έστω και παροδικά ανάλογα με τις κοινωνικές
και οικονομικές συνθήκες στις οποίες βρίσκονται. Η ανάγκη φιλοξενίας θα βεβαιώνεται στην έκθεση Κοινωνικού
Λειτουργού η οποία θα τηρείται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και θα βεβαιώνεται από την Ομάδα Εργασίας.
Ο κάθε άστεγος ή άτομα και οικογένειες που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η
παροχή φιλοξενίας θα μπορεί να διαμένει για 6 μήνες, διάστημα κατά το οποίο θα πρέπει να συνεργάζεται με
Κοινωνικό Λειτουργό του Δήμου Κορινθίων (ή του ΚΚΠ του Δήμου Κορινθίων ή του Κέντρου Κακοποιημένων
Γυναικών) προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης. Θα υπογράφει
δε, Συμβόλαιο Συνεργασίας –Ατομικό Σχέδιο Δράσης που θα συνυπογράφεται από την Ομάδα εργασίας υποστήριξης
του Δήμου και θα τηρείται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας. Το διάστημα των 6 μηνών θα δύναται να παραταθεί
μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Ομάδας Εργασίας Υποστήριξης.
Τέλος ο κάθε άστεγος ή άτομα και οικογένειες που λόγο έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται
αναγκαία η παροχή φιλοξενίας ή και ανάγκη υπηρεσιών παροχής γευμάτων, θα υπογράφει Ατομικό Συμφωνητικό
Φιλοξενίας το οποίο θα τηρείται στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων και η μη τήρηση του οποίου
θα μπορεί να αποτελέσει αιτία αποχώρησής του από το ξενοδοχείο στο οποίο φιλοξενείται.
Κατά την περίοδο έκτακτων συνθηκών όπως την περίοδο του χειμώνα ή σε άλλες έκτακτες συνθήκες όπως την
περίοδο έκτακτης ανάγκης λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19 ή
την περίοδο του χειμώνα η παραπάνω διαδικασία θα αντικαθίσταται αποκλειστικά και μόνο με την κοινωνική
έρευνα και την διαπίστωση από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας για την αστεγία των ωφελούμενων πολιτών και
την έκτακτη ανάγκη στέγασής τους.
Επίσης σύμφωνα με το (12 σχετ.) αριθμ. 266/22.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών
υποθέσεων για την στέγαση των αστέγων ή άλλων ατόμων και οικογενειών, που λόγω έκτακτης ανάγκης
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βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φιλοξενίας (π.χ. κατόπιν καταγγελίας περί
οικογενειακής βίας κ.λ.π.), για τους οποίους δεν διατίθεται άλλη δομή φιλοξενίας, προτείνεται από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα να παρέχεται η παροχή φιλοξενίας τους, καθώς και η υπηρεσία παροχής γευμάτων, ή
άλλων ειδών κατά περίπτωση, όπως ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους, υπηρεσιών φύλαξης,
παροχής αντισηπτικών υγρών για τους κοινόχρηστους χώρους, απολυμάνσεων, εκτύπωση εντύπων περί
ενημέρωσης των αστέγων (π.χ. οδηγιών ΕΟΔΥ για τον COVID-19) όταν κρίνεται απαραίτητο, καθώς και ειδών
ατομικής υγιεινής για τους ωφελούμενους. Επίσης συμπληρωματικά προτείνεται, στα πλαίσια της αρμοδιότητας
του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας να μπορεί να αξιοποιούνται κατάλληλοι χώροι του Δήμου εφόσον
υπάρχουν και δύναται να διατεθούν σχετικά.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υλοποίησης του ως άνω προγράμματος, θα δύναται να αναπροσαρμοστεί εφόσον
αναπροσαρμοστεί αναλόγως η αρχικά υπολογιζόμενη ανάγκη ζήτησης από ωφελούμενους, με σχετική Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων όπως αυτό ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και θα διαρκέσει για όσο
διάστημα υπάρχει βεβαιωμένη ανάγκη σύμφωνα με τις ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες και θα βαρύνει την
εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο
«Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Για το έτος 2020 ,η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύμφωνα με την έως σήμερα εκτίμηση, θα ανέλθει έως του ποσού των
16.092,70€ προ φόρου διαμονής (150,00€), ΦΠΑ 6% (50,90 ),ΦΠΑ 13% (1.950,00€) και ΦΠΑ 23% (56,10€)και
συνολικό ποσό: 18.300,00 €που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2020 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
Πιο Συγκεκριμένα :
1. Κάλυψη Διαμονής ωφελούμενων : καθαρό ποσό 12.000,00€, Φόρος διαμονής (150,00€), ΦΠΑ 13% (1560,00€) και συνολικό
ποσό έως 13.710,00€
2. Υπηρεσία παροχής έτοιμων γευμάτων: καθαρό ποσό 3.000,00€ , ΦΠΑ 13% 390,00€ και συνολικό ποσό έως 3.390,00€
3. Είδη ατομικής υγιεινής για τους ωφελούμενους: καθαρό ποσό (377,30€), ΦΠΑ 6% (22,63€) και συνολικό ποσό έως 400,00€
4. Εκτύπωση εντύπων περί ενημέρωσης των αστέγων για τον κορωνοϊό COVID 19: καθαρό ποσό 243,9€ ΦΠΑ 24% 58,54€ και
συνολικό ποσό έως: 302,44€
5. Μέσα ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους: καθαρό ποσό 471,50€ , ΦΠΑ 6% 28,29€ και συνολικό ποσό έως 500,00€

Εισηγούμαστε:
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα ενός τέτοιου προγράμματος, που αφορά στην υλοποίηση του προγράμματος
περί φιλοξενίας - προστασίας ατόμων ή οικογενειών που βρίσκονται σε κοινωνικοοικονομική ανάγκη, στα πλαίσια της
αρμοδιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, και σύμφωνα με τα ανωτέρω, ελήφθη η υπ’ αριθμ. 7/51/2020
απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης περί εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον ΚΑ 15/6473.0001 πίστωσης,
με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και
έως του ποσού των 16.092,70€ προ φόρου διαμονής (150,00€), ΦΠΑ 6% (50,90 ),ΦΠΑ 13% (1.950,00€) και ΦΠΑ 24%
(58,54€)και συνολικού ποσού: 18.302,44€ που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει, λόγω της παρούσας περιόδου έκτακτης ανάγκης λήψης
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, την εξειδίκευση της πίστωσης
ποσού έως 18.302,44€ συμπεριλαμβανομένων του φόρου διαμονής και του Φ.Π.Α. εγγεγραμμένης
στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον Κ.Α. 15/6473.0001 με τίτλο
«Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας.
Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια, Πούρος, και
Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς πως συμφωνούν με την εξειδίκευση της ανωτέρω πίστωσης.

ΑΔΑ: 6Ξ1ΜΩΛ7-ΕΚΖ

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του»
(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 18.302,44€ συμπεριλαμβανομένων του φόρου διαμονής και
του Φ.Π.Α. εγγεγραμμένης στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον Κ.Α.
15/6473.0001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» για την κάλυψη των
δαπανών υλοποίησης του προγράμματος περί φιλοξενίας – προστασίας ατόμων ή οικογενειών που
βρίσκονται σε κοινωνικοοικονομική ανάγκη, 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 14/124/2020.
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 30-3-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

