
                                                                                         

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 39                  

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  4-8-2020

    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 4η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 22073/31-7-2020 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 Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων,  με το υπ'  αριθμ.

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

της μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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  Σπυρίδωνας,  3)Μπίτζιος  Δημήτριος,  4)Κόλλια

Κων/να, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης),

2)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

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

ΑΔΑ: ΨΕ0ΞΩΛ7-ΧΟΗ



        ΑΠΟΦΑΣΗ 332  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επιστροφή

ποσού  ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντος»,  θέτει υπόψη  των  μελών  την  από  16.07.2020

εισήγηση  του  τμήματος  Εσόδων  και  Δημοτικής  Περιουσίας  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών

Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: «Επιστροφή ποσού»

Επιστροφή ποσού 57,00€ (35,00€ για το έτος 2018 & 22,00€ για το έτος 2019) ως αχρεωστήτως

καταβληθέντος  στην  κα  Λέκκα Ευαγγελία  του Θεμιστοκλή  διότι  σύμφωνα με  την  υπ΄αριθμ.

37353/27-11-2019 αίτηση της ανωτέρω, ο τάφος που κατέχει στο Κοιμητήριο Αγ. Άννης Αρχ.

Κορίνθου είναι μονός και εκ παραδρομής είχε χρεωθεί διπλός.

Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/8261.0001 Προϋπολογισμού>>

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του

Προέδρου,  την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας,  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006,  3852/2010,

4555/2018 καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιστροφή  ποσού, όπως αυτά ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

Η εν λόγω επιστροφή θα βαρύνει την πίστωση του Προϋπολογισμού 2020 με ΚΑ 00/8261.0001

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/332/2020.-  

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 20-8-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΨΕ0ΞΩΛ7-ΧΟΗ


		2020-08-31T13:56:46+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


		2020-08-31T13:58:03+0300
	Athens




