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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  17-09-2019 

 

       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 σήμερα τηv 17η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 31720/13-9-2019 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 εννέα (9) μέλη και έτσι 

υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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., 9)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

  

  Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη δύο θεμάτων, που πρέπει 

να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, καθώς έχουν προθεσμίες, που πρέπει να 

τηρηθούν.  Για το λόγο αυτό και προκειμένου να συγκροτηθεί η Οικονομική Επιτροπή σε 

σώμα πριν την συζήτηση των λοιπών θεμάτων, προτάσσει τη συζήτηση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής» και λέει πως τα θέματα 

εκτός ημερήσιας διάταξης θα συζητηθούν μετά από τη συζήτηση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 370η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκλογή 

Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής» λέγει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του 

άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 και ισχύει, η 
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Οικονομική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της, με 

φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο.  Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής.  

Ο Πρόεδρος πρότεινε ως Αντιπρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής τον κ. Πούρο Γεώργιο και, δεδομένου 

ότι δεν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, άρχισε την φανερή ψηφοφορία, από την οποία προέκυψε το 

εξής αποτέλεσμα: Επί παρόντων εννέα (9) μελών ψήφισαν και οι εννέα (9) και έλαβε ο κ. Πούρος 

Γεώργιος επτά (7) ψήφους, καθώς οι κ.κ. Πνευματικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος έδωσαν 

λευκή ψήφο. 

  

 Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις της παρ. 11 του 

άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν. 4555/2018 και 

ισχύει,  

 

      ΕΕκκλλέέγγεειι  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  εεκκ  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς  ττοονν  κκ..  ΠΠοούύρροο  ΓΓεεώώρργγιιοο  

γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  22001199--22002211..  

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/370/2019.-

 

                                                                  Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 17-09-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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