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Αριθμός Πρακτικού 26
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 26-5-2020
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, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και
στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σήμερα τηv 26η Μαΐου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και από ώρα 9:00 έως
11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 13953/22-5-2020 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 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 222η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων ή/και συμμετοχή του σε
εκδηλώσεις» θέτει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ'
αριθμ. πρωτ. 13602/20-5-2020 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: «Πρωτογενές αίτημα σχετικά με τη διοργάνωση της 26ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας της
Τράπεζας Αίματος του Δήμου Κορινθίων».
Ο Δήμος Κορινθίων, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου,
πρόκειται να διοργανώσει την 26η Εθελοντική Αιμοδοσία με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σχετικά με την αναγκαιότητα και τη διάδοση του σπουδαίου
μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας αλλά και την προσέλκυση νέων εθελοντών αιμοδοτών.
Για τη διοργάνωση της αιμοδοσίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 από
09:00 έως 13:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου «Θωμάς Θωμαΐδης», προτείνουμε ο Δήμος
μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Προμήθεια:
α)σφολιατοειδών
(με
γαλοπούλα,
τυροπιτάκια,
λουκανοπιτάκια,
σπανακοπιτάκια, ζαμπονοπιτάκια) και γλυκών κερασμάτων (60 τεμάχια ανά είδος), β)
χυμών 250ml (60 τεμάχια) και γ) νερών 500ml (60τεμάχια),ποσού έως 282,05€ συμπ.
Φ.Π.Α. 13%.
2. Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι δύο (2) αυτοκόλλητα για το αεροπανό της αιμοδοσίας,
ποσού έως 124,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 406,05€ συμπ. Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη
στον προϋπολογισμό έτους 2020 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης
κοινωνικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε: α)για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
σχετικά με τη διοργάνωση της 26ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού
έως 406,05€ συμπ. Φ.Π.Α. στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον ΚΑ
15/6473.0001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» και β)για περαιτέρω
ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την διοργάνωση της 26ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην
αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου «Θωμάς Θωμαΐδης» στην Κόρινθο, σε συνεργασία του Δήμου
Κορινθίων με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, με κάλυψη από τον Δήμο
Κορινθίων δαπανών συνολικού ποσού έως 406,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και την
εξειδίκευση της πίστωσης ποσού έως 406,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 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 Σπυρίδων, Μπίτζιος Δημήτριος,
Κόλλια Κων/να, Πούρος Γεώργιος, Πνευματικός Αλέξανδρος, Ταγαράς Βασίλειος και Σταυρέλης
Νικόλαος δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πως συμφωνούν με την ως άνω
διοργάνωση και εξειδίκευση πίστωσης.
Οι κ.κ. Πνευματικός και Ταγαράς δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το εξής:
«Απαράδεκτη λειτουργία του Δ.Σ. και της Οικονομικής Επιτροπής».
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, του Ν.4623/2019, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77
του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., τις
διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020
τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
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κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”, καθώς και όλες τις σχετικές
ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Tην διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του
Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου της 26ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 10/6/2020 από ώρα 9:00 έως 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου «Θωμάς
Θωμαΐδης» στην Κόρινθο.
Ο Δήμος Κορινθίων θα καλύψει δαπάνες συνολικού ποσού έως 406,05€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., που αφορούν:
1. Προμήθεια:

α)σφολιατοειδών

(με

γαλοπούλα,

τυροπιτάκια,

λουκανοπιτάκια,

σπανακοπιτάκια, ζαμπονοπιτάκια) και γλυκών κερασμάτων (60 τεμάχια ανά είδος), β)
χυμών 250ml (60 τεμάχια) και γ) νερών 500ml (60τεμάχια),ποσού έως 282,05€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
2. Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι δύο (2) αυτοκόλλητα για το αεροπανό της αιμοδοσίας,
ποσού έως 124,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Β.- Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 406,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο Δημοτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον Κ.Α. 15/6473.0001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης
κοινωνικών δραστηριοτήτων» για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, 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 26/222/2020.
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 27-5-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

