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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  2-7-2020

    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 2α Ιουλίου  2020, ηµέρα της  εβδoµάδας Πέµπτη  και ώρα  9:00 σε

τακτική συvεδρίαση  και ύστερα  από τηv υπ'  αριθµ.  18063/26-6-2020 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.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι  πρόσκληση.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Κόλλια  Κωνσταντίνα,  4)Πούρος

Γεώργιος,  5)Ταγαράς  Βασίλειος,  6)Μουρούτσος  Γεώργιος  (αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος

Σταυρέλη Νικόλαο), 7)Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος  (προσήλθε  κατά  την  συζήτηση  του  6ου θέµατος  ηµερήσιας  διάταξης),

2)Πνευµατικός Αλέξανδρος.

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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       ΑΠΟΦΑΣΗ 28  8  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Παράταση

απόδοσης λογαριασµού υπολόγων ενταλµάτων προπληρωµής» λέει στην Οικονοµική Επι-

τροπή ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34

και 37 του Β.∆. 17-5/15.6.1959 µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής - ως διάδοχης επιτροπής,

σύµφωνα µε το Ν.3852/2010, της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής - αποδίδεται λογαριασµός εντάλµατος

προπληρωµής.  Στην συνέχεια θέτει υπ' όψιν  των µελών την υπ'αριθµ.πρωτ.16400/16-06-2020

σχετική εισήγηση του Τµήµατος Οχηµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, η οποία

έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: "Παράταση απόδοσης λογαριασµού για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2020"
ΣΧΕΤ: 

Με την υπ΄ αριθµ. 15/142/2020 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ορίστηκε υπόλογος για
δαπάνες  ελέγχου  Κ.Τ.Ε.Ο.  των  αυτοκινήτων  του  ∆ήµου  Κορινθίων  ο  δηµοτικός  υπάλληλος
Βαρδάκας  Γεώργιος  ειδικότητας  ∆Ε29 Οδηγών  για  το  ποσό  των  2.000,00  µε  ηµεροµηνία
απόδοσης λογαριασµού την 30/06/2020.

Παρακαλούµε όπως η προθεσµία αυτή παραταθεί έως  31/07/2020  (παρ. 2 άρθρο 32 Β.∆.
175/15-6-59, ΦΕΚ 114/Α'/59) εξαιτίας επανεξέτασης (2) οχηµάτων προς τεχνικό έλεγχο, τα οποία
έχουν ελλείψεις 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
∆ήµου 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.∆. 17-5/15.6.1959, την παρ. 2

άρθρο 32 Β.∆. 175/15-6-59 ΦΕΚ 114/59 Τεύχος Α, καθώς και την υπ' αριθµ.15/142/2020 απόφαση

της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Παρατείνει την  προθεσµία  απόδοσης  λογαριασµού  εντάλµατος  προπληρωµής  ποσού

2.000,00€ (συµπ/νου  Φ.Π.Α.),  το  οποίο  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  ∆ηµοτικού  προϋπολογισµού

έτους 2020 µε µε Κ.Α.00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχηµάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» και για

το οποίο έχει ορισθεί υπόλογος ο µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Κορινθίων  Βαρδάκας Γεώργιος

ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών έως και την 31-07-2020, 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 33/28  8  /2020.-  

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 7-7-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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