
Αριθµός Πρακτικού 1

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  13-1-2020

    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 13η Ιανουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 613/9-1-2020 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 συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πνευµατικός  Αλέξ.,

5)Ταγαράς Βασ., 6) Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης  Χρ.,  2)  Μπίτζιος  ∆ηµ.(προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  4ου  θέµατος  ηµερήσιας

διάταξης), 3)Πούρος Γεώργ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης).

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ   1  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση προ-

ϋπολογισµού  και  ολοκληρωµένου  πλαισίου  δράσης  (Ο.Π.∆.)  οικονοµικού  έτους  2020 του

Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων» λέει ότι  έπειτα από την αντικατάσταση του

άρθρου 72 του Ν.3852/10 µε την παρ.1 του άρθρου 3 του  Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύ-

χος  Α’),  για  την  έγκριση  των  προϋπολογισµών,  των  ισολογισµών,  των  ετησίων  προγραµµάτων

δράσης και των εκθέσεων πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου,

αποφασίζει  η  Οικονοµική  Επιτροπή,  ενώ  µε  την περίπτ.δ’  της  παρ.1  του  άρθρου  177 του

N.4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’)  συµπληρώνεται η υποπερίπτ. vi.  της περίπτ. κ΄ της

παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και προστίθεται στις αρµοδιότητες της Οικονοµικής επιτρο-

πής και η έγκριση των απολογισµών των νοµικών προσώπων των δήµων.
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      Ο Πρόεδρος ακολούθως,  θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ'αριθµ.15/45/2019

(Α∆Α:ΡΡ8ΓΟΚΨΛ-ΓΝ5)  Απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία

“Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων” µε θέµα : “Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού και

Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης  οικ. Έτους 2020 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Κο-

ρινθίων”, καθώς και την υπ'αριθµ.1/1/2020 (Α∆Α:62Γ9ΟΚΨΛ-ΞΒΟ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. µε θέµα : “Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισµού Έτους 2020 και

Ολοκληρωµένου  Πλαισίου  ∆ράσης 2020 (ΟΠ∆) περί συµµόρφωσης  στη Γνώµη  Παρατηρητηρίου

Οικονοµικής Αυτοτέλειας” οι οποίες διαβιβάστηκαν  στον ∆ήµο Κορινθίων µε το υπ'  αριθµ. Πρωτ.

22/09-01-2020 (υπ'αριθµ.πρωτ.εισερχ.746/10-01-2020) έγγραφο και εισηγείται α)την έγκριση του εν

λόγω Προϋπολογισµού και της Τροποποίησης αυτού, σύµφωνα µε την Γνώµη του Παρατηρητηρίου

Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. από την Οικονοµική Επιτροπή και β)την εισήγηση προς το ∆η-

µοτικό Συµβούλιο του Ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.∆.) οικονοµικού έτους 2020 του Νο-

µικού Προσώπου και της Τροποποίησης αυτού, σύµφωνα µε την Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικο-

νοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α..

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου,  την  υπ'αριθµ.15/45/2019  (Α∆Α:ΡΡ8ΓΟΚΨΛ-ΓΝ5)  και  την  υπ'  αριθµ.1/1/2020  (Α∆Α:

62Γ9ΟΚΨΛ-ΞΒΟ)  Απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  µε  την  επωνυµία  “Κέντρο  Κοινωνικής

Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων”, την παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου

177 του N.4635/19  και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Α. Εγκρίνει τον Προϋπολογισµό  οικονοµικού έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “Κέντρο

Κοινωνικής  Πολιτικής  ∆ήµου  Κορινθίων”  όπως  αυτός  ψηφίστηκε  µε  την  υπ'  αριθµ.15/45/2019

(Α∆Α:ΡΡ8ΓΟΚΨΛ-ΓΝ5) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “Κέντρο

Κοινωνικής  Πολιτικής  ∆ήµου  Κορινθίων”  µε  θέµα  :  “Έγκριση  σχεδίου  προϋπολογισµού  και

Ολοκληρωµένου  Πλαισίου  ∆ράσης   οικ.  Έτους  2020  του  Κέντρου  Κοινωνικής  Πολιτικής  ∆ήµου

Κορινθίων”  και  τροποποιήθηκε  µε  την  υπ'αριθµ.1/1/2020  (Α∆Α:62Γ9ΟΚΨΛ-ΞΒΟ)  Απόφαση  του

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. µε θέµα : “Τροποποίηση  σχεδίου προϋπολογισµού

Έτους  2020 και  Ολοκληρωµένου  Πλαισίου  ∆ράσης  2020 (ΟΠ∆)  περί  συµµόρφωσης  στη  Γνώµη

Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας”, σύµφωνα µε την Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής

Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα.  

       

     Β. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆.) οικονοµικού

έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων”  όπως

αυτό  ψηφίστηκε  µε  την υπ'  αριθµ.15/45/2019  (Α∆Α:ΡΡ8ΓΟΚΨΛ-ΓΝ5)  Απόφαση  του  ∆ιοικητικού

Συµβουλίου  του  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία  “Κέντρο  Κοινωνικής  Πολιτικής  ∆ήµου  Κορινθίων”  µε

θέµα : “Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης  οικ. Έτους 2020

ΑΔΑ: Ω3Κ8ΩΛ7-8ΞΙ



του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Κορινθίων” και τροποποιήθηκε µε την υπ' αριθµ.1/1/2020

(Α∆Α:62Γ9ΟΚΨΛ-ΞΒΟ)  Απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  ανωτέρω  Ν.Π.∆.∆.  µε  θέµα  :

“Τροποποίηση  σχεδίου προϋπολογισµού Έτους 2020 και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 2020

(ΟΠ∆) περί συµµόρφωσης στη Γνώµη Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας”, σύµφωνα µε την

Γνώµη του Παρατηρητηρίου  Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., οι οποίες  επισυνάπτονται στην

παρούσα.  

       

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 1/1/2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 13-1-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 ............................................................................................................................................................

Επισυνάπτονται  οι  υπ'  αριθµ.  15/45/2019 (Α∆Α:ΡΡ8ΓΟΚΨΛ-ΓΝ5)  και   υπ'  αριθµ.1/1/2020

(Α∆Α:62Γ9ΟΚΨΛ-ΞΒΟ) Αποφάσεις  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του   “Κέντρου Κοινωνικής Πολιτι-

κής ∆ήµου Κορινθίων”.
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