
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 56 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-11-2020 

 

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

3852/2010, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-

Δημόσιες Υπηρεσίες της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το 

Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και 

από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 36300/26-11-2020 

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. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

     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 ως άνω πρόσκληση.  

 

     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 

ΑΔΑ: 9ΗΑΥΩΛ7-Ι7Φ



 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος «Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την 

εξόφληση κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ», διότι ως ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού του υπόλογου έχει 

οριστεί η 30-11-2020, συνεπώς η απόφαση για την παράτασή της πρέπει να ληφθεί άμεσα. 

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 581η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 2ο θέμα 

εκτός ημερήσιας διάταξης «Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για 

την εξόφληση κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ» αναφέρει 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, και θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής το υπ' αριθ. πρωτ. 36344/27-11-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του οικονομικού 

υπόλογου υπαλλήλου του Τμήματος Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου κ. Χρήστου Ζαφειρόπουλου, το οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: "Παράταση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση 
κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ" 
ΣΧΕΤ: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 32643/27-10-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Οικ. Επιτροπής. 
           Το αριθμ. πρωτ.: 24313/20-08-2020 (Αρ. Πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ: 5346/18-08-2020) κοστολογίου 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 

Με την υπ΄ αριθμ. 49/487/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκα ως υπόλογος 
και στο όνομά μου εκδόθηκε ένταλμα προπληρωμής για την εξόφληση του υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 
24313/20-08-2020 (Αρ. Πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ: 5346/18-08-2020) κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ με το συνολικό 
ποσό των 2.220,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (2.219,35€ για την εξόφληση του 
κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ και 1,50€ έξοδα πληρωμής – προμήθεια τράπεζας) με ημερομηνία 
απόδοσης λογαριασμού την 30/11/2020. 

Παρακαλούμε όπως η προθεσμία αυτή παραταθεί έως 30/12/2020 (παρ. 2 άρθρο 32 Β.Δ. 
175/15-6-59, ΦΕΚ 114/Α'/59) εξαιτίας καθυστέρησης έκδοσης σχετικού παραστατικού (τιμολογίου) 
από τη ΔΕΔΔΗΕ. 

Με την αιτούμενη παράταση απόδοσης του λογαριασμού θα είναι δυνατή η διεκπεραίωση της 
εν λόγω εκκρεμότητας προς τη ΔΕΔΔΗΕ. 

   

  Ο Πρόεδρος προτείνει τη λήψη θετικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ως άνω αιτούμενη 

παράταση απόδοσης λογαριασμού υπόλογου εντάλματος προπληρωμής. 

ΑΔΑ: 9ΗΑΥΩΛ7-Ι7Φ



 

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

Σταυρέλης και Πλατής δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά.   

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ' αριθμ. πρωτ. 36344/27-11-2020 υπηρεσιακό 

σημείωμα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Χρήστου Ζαφειρόπουλου, την αριθ. 487/2020 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, 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, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε 

άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Παρατείνει την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση 

του υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 24313/20-08-2020 (Αρ. Πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ: 5346/18-08-2020) κοστολογίου 

ΔΕΔΔΗΕ με το συνολικό ποσό των 2.220,85€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (2.219,35€ για την 

εξόφληση του κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ και 1,50€ έξοδα πληρωμής – προμήθεια τράπεζας), το οποίο 

θα βαρύνει τις πιστώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 με α) Κ.Α.20/7325.0002 με τίτλο 

«Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» ποσού 2.219,35€ για την εξόφληση του υπ. αριθμ. πρωτ. 

5346/18-08-2020 κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ και β) Κ.Α. 00/6515.0001 με τίτλο «Αμοιβές και 

προμήθειες τραπεζών», για το οποίο έχει ορισθεί υπόλογος ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου 

Κορινθίων κ. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, ειδικότητας ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών, έως και την 

30-12-2020, 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 56/581/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-11-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 9ΗΑΥΩΛ7-Ι7Φ
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