
 

Αριθμός Πρακτικού 34 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  25-09-2019 

 

       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 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 

09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 32778/20-9-2019 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 οκτώ (8) 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)Πούρος Γεώργ., 

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ., 8)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

          ΑΠΟΦΑΣΗ 401η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για  το 9ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Απόδοση λογαριασμού  υπόλογων ενταλμάτων προπληρωμής» λέει στα μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των 

άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - ως 

διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής - αποδίδεται 

λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.     

  

     Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 

32292/18-09-2019  εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του  Δήμου,  η οποία έχει ως εξής:   

 

ΑΔΑ: Ψ7ΦΥΩΛ7-ΣΥΦ



 

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής» 
Σχετικό.: 
 
     Με την υπ’αριθ. 26/278/08-07-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε  το ένταλμα 
προπληρωμής ΧΕΠ  186/2019 επ’ ονόματι της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Νίκα Χριστίνας, 
προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0002 και τίτλο «Επέκταση Δημοτικού 
Φωτισμού»  συνολικού ποσού  9.687,87€. 
    Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: 
    Το ΧΕΠ 186/2019 ποσού 9.687,87€ που αντιστοιχεί στα κάτωθι Τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών: 
39884/30-08-2019, 39882/30-08-2019, 39890/30-08-2019 και 39886/30-08-2019. 
 
    Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογη Νίκα Χριστίνα 
σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 186/2019 ποσού 9.687,87€. 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.     
   
     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του 

Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ' αριθμ.26/278/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

περί ορισμού υπολόγων  για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 

3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,   

 

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

      Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη συνολικού ποσού  9.687,87€ που έγινε 

από την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Νίκα Χριστίνα, σχετικά με την διαχείριση του 

εντάλματος προπληρωμής: αριθμ. ΧΕΠ 186/2019, ποσού 9.687,87€ σε βάρος του ΚΑ: 

20/7325.0002 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» ποσού  270.000,00 € για τα Τιμολόγια 

παροχής Υπηρεσιών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. υπ’ αριθμ. 39884/30-08-2019, 39882/30-08-2019, 39890/30-08-

2019 και 39886/30-08-2019. 

     Β.- Απαλλάσσει την υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Νίκα Χριστίνα, κλάδου ΠΕ5 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η.Υ. με βαθμό Γ',  από υπόλογο του συνολικού ποσού 

9.687,87€  το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή δαπανών στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αντιστοιχεί στα 

Τιμολόγια παροχής Υπηρεσιών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.  υπ’ αριθμ. 39884/30-08-2019, 39882/30-08-2019, 

39890/30-08-2019 και 39886/30-08-2019. 

 

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

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 34/401/2019.- 

                 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος   02 -10-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ7ΦΥΩΛ7-ΣΥΦ
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