
Αριθμός Πρακτικού 39 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  19-11-2019 

 

    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 19η Νοεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 40970/15-11-2019 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)Κόλλια Κων., 

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Κορδώσης Χρ.. 

 

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 502η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση 

απόδοσης λογαριασμού υπολόγων ενταλμάτων προπληρωμής» λέει στην Οικονομική 

Επιτροπή ότι σύμφωνα με 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 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής - ως διάδοχης 

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

εντάλματος προπληρωμής.  Στην συνέχεια θέτει υπ' όψιν  των μελών την 

υπ'αριθμ.πρωτ.40684/14-11-2019  σχετική εισήγηση του Τμήματος Οχημάτων της Δ/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: "Παράταση απόδοσης λογαριασμού για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2019" 
ΣΧΕΤ:  
 

ΑΔΑ: 6Δ5ΝΩΛ7-ΕΦΕ



Με την υπ΄ αριθμ. 36/450/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε υπόλογος για 
δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων ο δημοτικός υπάλληλος 
Ζαφείρης Κωνσταντίνος ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών για το ποσό των 4.000,00 € με ημερομηνία 
απόδοσης λογαριασμού την 30/11/2019. 

Παρακαλούμε όπως η προθεσμία αυτή παραταθεί έως 30/12/2019 (παρ. 2 άρθρο 32 Β.Δ. 
175/15-6-59, ΦΕΚ 114/Α'/59) εξαιτίας του μεγάλου αριθμού (40) των οχημάτων προς τεχνικό 
έλεγχο, ορισμένα εκ των οποίων έχουν υποστεί βλάβη και βρίσκονται στο συνεργείο προς 
επισκευή.  

Με την αιτούμενη παράταση απόδοσης του λογαριασμού θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση του 
τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων χωρίς να υπάρξουν λάθη και πρόστιμα εις βάρος του 
Δήμου Κορινθίων. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν 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, την παρ. 2 

άρθρο 32 Β.Δ. 175/15-6-59 ΦΕΚ 114/59 Τεύχος Α, καθώς και την υπ' αριθμ.36/450/2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
       Παρατείνει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.000,00€ 

(συμπ/νου Φ.Π.Α.), το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019 με 

ΚΑ: 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» και για το οποίο έχει ορισθεί 

υπόλογος ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Ζαφείρης Κωνσταντίνος ειδικότητας ΔΕ29 

Οδηγών έως και την 30-12-2019, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο 

ιστορικό της παρούσης.  

      

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/502/2019. 

 

      Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 20-11-2019 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΑΔΑ: 6Δ5ΝΩΛ7-ΕΦΕ
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