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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 49
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 23-10-2020
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 23η Οκτωβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα
9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 31675/19-10-2020 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του
∆ήµου Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.
Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαµιλίων κ. Βλάσσης Αλέξανδρος.
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 του θέµατος «Εξειδίκευση πίστωσης στον δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2020 για την
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Παροχή υπηρεσιών διενέργειας Μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19 για τους εργαζοµένους του
∆ήµου Κορινθίων» διότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών για την
αποφυγή εξάπλωσης της νόσου Covid-19.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέµατος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 467η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση πίστωσης στον δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2020 για την Παροχή υπηρεσιών
διενέργειας Μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19 για τους εργαζοµένους του ∆ήµου Κορινθίων» θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ. πρωτ.31847/20-10-2020 εισήγηση του
Τµήµατος Προµηθειών και υπηρεσιών, της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση εξειδίκευσης πίστωσης.
ΣΧΕΤ. : Η µε αριθµ. πρωτ: 31844/20-10- 2020 Μελέτη ∆/νσης Τεχνικών
Πολεοδοµίας.

Υπηρεσιών και

Ο δήµος µας πρόκειται να προβεί στην σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών διενέργειας
µοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19 κατόπιν επιβεβαιωµένου κρούσµατος για τους εργαζόµενους
του ∆ήµου Κορινθίων. Η παρούσα παροχή υπηρεσιών κρίνεται επιβεβληµένη για την αποφυγή της
εξάπλωσης της νόσου covid – 19.
Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει µε απευθείας ανάθεση από τον ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Λαµβάνοντας υπόψη τα οριζόµενα στο άρθρο 14 του Ν. 4625/2019 παρακαλούµε για την
εξειδίκευση πίστωσης του ΚΑ 00/6495.0001 για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ COVID -19 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, δαπάνης 9.900,00€.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, εισηγείται την εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 9.900,00€ που
θα βαρύνει την εγγεγραµµένη πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 µε
Κ.Α.00/6495.0001 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως», συνολικού προϋπολογισµού
12.000,00€ σύµφωνα και µε την σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονοµική Επιτροπή έχοντας υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας
υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 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 λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει την πίστωση έως του ποσού των 9.900,00€ που θα βαρύνει την εγγεγραµµένη
πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 µε Κ.Α.: 00/6495.0001 και τίτλο
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«Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως», συνολικού προϋπολογισµού 12.000,00€ για την Παροχή
υπηρεσιών διενέργειας Μοριακών τεστ ανίχνευσης Covid-19 κατόπιν επιβεβαιωµένου κρούσµατος
για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Κορινθίων, 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 49/467/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 29-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

