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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  31-3-2020

    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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.

3852/2010,  όπως  ισχύει,  µε  επικοινωνία  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου,  σήµερα  τηv  31η

Μαρτίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από

τηv  υπ'  αριθµ.  9871/27-3-2020 πρόσκληση  τoυ  Πρoέδρoυ  της,  πoυ  κoιvoπoιήθηκε  vόµιµα  και

εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει αποφάσεις για τα θέµατα

της ηµερήσιας διάταξης.

    Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου επτά (7) 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)Πούρος  Γεώργ.,

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

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος ∆ηµ., 2)Κορδώσης Χρ..

          

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 12  8  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το  3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

1ης  Αναµόρφωσης  Προϋπολογισµού  έτους  2020  του  ∆ηµοτικού  Λιµενικού  Ταµείου

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  τεύχος  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
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Ν.3852/2010 και  προστίθεται  στις  αρµοδιότητες  της  Οικονοµικής  επιτροπής  και  η  έγκριση  των

απολογισµών των νοµικών προσώπων των δήµων.

     Ο Πρόεδρος ακολούθως,   θέτει  υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής  την υπ'αριθµ.2/6/2020

(Α∆Α:6ΚΧΩΟΞΛΜ-ΚΛΗ)  Απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία

“∆ηµοτικό   Λιµενικό  Ταµείο  Κορινθίων”  η  οποία  αφορά  στην  1η  Αναµόρφωση  προϋπολογισµού,

τεχνικού  προγράµµατος  και  Ο.Π.∆.  οικονοµικού  έτους  2020,  η  οποία  διαβιβάστηκε  στον  ∆ήµο

Κορινθίων µε το υπ'αριθµ. πρωτ.178/13-03-2020   έγγραφο και εισηγείται την έγκρισή της από την

Οικονοµική Επιτροπή.

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος, Πνευµατικός,

Ταγαράς και Σταυρέλης  δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως συµφωνούν µε

την έγκριση της εν λόγω  Απόφασης του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία

“∆ηµοτικό   Λιµενικό  Ταµείο  Κορινθίων” η  οποία  αφορά  στην  1η  Αναµόρφωση προϋπολογισµού,

τεχνικού προγράµµατος και Ο.Π.∆. οικονοµικού έτους 2020.

      Οι κ.κ. Πνευµατικός Α. και Ταγαράς δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ότι

δεν  συµφωνούν  στην  µείωση  κατά  105.000  ευρώ  του  έργου  “Αποκατάσταση  εξωτερικής

προστασίας µώλου αλιευτικού καταφυγίου Κορίνθου” και ψηφίζουν αρνητικά.

      Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου  και έχοντας

υπ' όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθµ.2/6/2020 (Α∆Α:6ΚΧΩΟΞΛΜ-ΚΛΗ)  Απόφαση

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “∆ηµοτικό  Λιµενικό Ταµείο 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, 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  75/τ.Α/30-3-2020),  καθώς  και  κάθε  άλλη  ισχύουσα

σχετική νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ.Πνευµατικού Α. Και Ταγαρά Β., µε αρνητική ψήφο)

    Εγκρίνει  την υπ' αριθµ.2/6/2020 (Α∆Α:6ΚΧΩΟΞΛΜ-ΚΛΗ) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία  “∆ηµοτικό   Λιµενικό  Ταµείο  Κορινθίων”  η  οποία  αφορά  στην  1η

Αναµόρφωση προϋπολογισµού, τεχνικού προγράµµατος και Ο.Π.∆. οικονοµικού έτους 2020, η οποία

επισυνάπτεται στην παρούσα.                                                                       

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

               Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 15/128/2020.-  

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 22-4-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
....................................................................................................................................................................

Επισυνάπτεται  η   υπ'  αριθµ.2/6/2020  (Α∆Α:6ΚΧΩΟΞΛΜ-ΚΛΗ)  Απόφαση  του  ∆ηµοτικού  Λιµενικού
Ταµείου Κορινθίων.   
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