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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 παρέστη και ο Πρόεδρος της κοινότητας Εξαµιλίων κ.Βλάσσης Αλέξανδρος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 475η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση
πίστωσης στον δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2020 για την υλοποίηση του προγράµµατος
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περί φιλοξενίας-προστασίας ατόµων ή οικογενειών που βρίσκονται σε κοινωνικοοικονοµική
ανάγκη», θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ. πρωτ.30766/12-10-2020 εισήγηση
του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου, της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου, 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 ∆ήµων και Κοινοτήτων”, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2.Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/ Α' /2016) όπως ισχύει.
4.Την Αρ.Πρ.∆13οικ.58724/1266/13.12.2019 εγκύκλιο του Τµήµατος Κοινωνικών Πολιτικών
Στέγασης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Α∆Α: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. ∆23/οικ.19061/1457/16 (ΦΕΚ 1336 Β/12-05-2016) ΚΥΑ περί Καθορισµού πλαισίου
ελάχιστων προδιαγραφών για ∆οµές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους.
7. Τη µη ύπαρξη ∆οµών Ανοικτού Κέντρου ηµέρας /Υπνωτηρίου/Ξενώνα στο ∆ήµο Κορινθίων ή
άλλων ή ακόµα και δοµές φιλοξενίας κακοποιηµένων γυναικών ή άλλων ειδών ξενώνων φιλοξενίας
και τη µη διαθεσιµότητα κατάλληλα διαµορφωµένου χώρου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Κορινθίων.
8.Την ανάγκη παροχής κοινωνικής προστασίας στην ειδική οµάδα των αστέγων ή ατόµων και
οικογενειών που λόγω έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η
παροχή φιλοξενίας του ∆ήµου 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 (Α∆Α: 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. ∆1α/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. 51/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Κορινθίων.
Στον ∆ήµο 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 ∆ιοικητικά όρια του
∆ήµου µας ή άτοµα ή ακόµα και οικογένειες που κάτω από εξαιρετικές συνθήκες βρίσκονται σε
άµεση ανάγκη παροχής στέγης.
Επειδή ο ∆ήµος Κορινθίων δεν διαθέτει ∆οµή 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
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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 άτοµα και οικογένειες που
λόγω 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.
Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η συνέχιση του προγράµµατος προστασία 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.
Το σχέδιο δράσης του ∆ήµου 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 ∆ήµου Κορινθίων και άλλους
εθελοντικούς ή και κρατικούς φορείς του ∆ήµου, καθώς και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας &
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 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 (ή 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 λόγω 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 λόγω έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε
κατάσταση που κρίνεται αναγκαία η παροχή φιλοξενίας θα πρέπει να είναι καταγεγραµµένοι από το
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου 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.
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 ∆ήµου Κορινθίων (ή του ΚΚΠ του ∆ήµου
Κορινθίων ή του Κέντρου Κακοποιηµένων Γυναικών) προκειµένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης. Θα υπογράφει δε, Συµβόλαιο Συνεργασίας –
Ατοµικό Σχέδιο ∆ράσης που θα συνυπογράφεται από την Οµάδα εργασίας υποστήριξης του
∆ήµου 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, θα υπογράφει Ατοµικό Συµφωνητικό
Φιλοξενίας το οποίο θα τηρείται στο Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου 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
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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 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, υπηρεσιών φύλαξης,
παροχής αντισηπτικών υγρών για τους κοινόχρηστους χώρους, απολυµάνσεων, εκτύπωση
εντύπων περί ενηµέρωσης των αστέγων (π.χ. οδηγιών ΕΟ∆Υ για τον COVID-19) όταν
κρίνεται απαραίτητο. Επίσης συµπληρωµατικά προτείνεται, στα πλαίσια της αρµοδιότητας
του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας να µπορεί να αξιοποιούνται κατάλληλοι χώροι του
∆ήµου εφόσον υπάρχουν και δύναται να διατεθούν σχετικά.
Η προϋπολογιζόµενη δαπάνη υλοποίησης του ως άνω προγράµµατος, αναπροσαρµόζεται, µε
σχετική Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 µε ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης
κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Για το χρονικό διάστηµα από την ψήφιση του παρόντος έως το τέλος του έτους 2020 ,η
προϋπολογιζόµενη δαπάνη σύµφωνα µε την έως σήµερα εκτίµηση, θα ανέλθει έως του ποσού των
3.460,00€ προ φόρου διαµονής (86,50€), ΦΠΑ 13% (449,80€) και συνολικό ποσό: 3.996,30 € που
θα βαρύνει την εγγεγραµµένη πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 µε
ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων»
Πιο Συγκεκριµένα :
1. Κάλυψη ∆ιαµονής ωφελούµενων : καθαρό ποσό 3.460,00€, Φόρος διαµονής (86,50€), ΦΠΑ 13%
(449,80€) και συνολικό ποσό έως 3.996,30€
Εισηγούµαστε:
Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητα ενός τέτοιου προγράµµατος, που αφορά στην συνέχιση 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. 51/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού 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 3.460,00€ προ φόρου
διαµονής (86,50€), ΦΠΑ 13% (3449,80€) και συνολικό ποσό: 3.996,30 € που θα βαρύνει την
εγγεγραµµένη πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 µε ΚΑ
15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Ο Πρόεδρος ακολούθως, εισηγείται την εξειδίκευση πίστωσης έως του ποσού των 3.996,30€
συµπεριλαµβανοµένων Φόρου διαµονής και Φ.Π.Α.13% που θα βαρύνει την εγγεγραµµένη
πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 µε Κ.Α.15/6473.0001 και τίτλο
«Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» για την υλοποίηση του προγράµµατος περί
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φιλοξενίας-προστασίας ατόµων ή οικογενειών που βρίσκονται σε κοινωνικοοικονοµική ανάγκη
σύµφωνα και µε την ανωτέρω 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 3.996,30€ συµπεριλαµβανοµένων Φόρου διαµονής και Φ.Π.Α.13% που θα βαρύνει την εγγεγραµµένη πίστωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 µε Κ.Α.15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων» για την υλοποίηση 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 49/475/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 23-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

