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Αριθµός Πρακτικού 57

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  07-12-2020

    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, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-

∆ηµόσιες Υπηρεσίες της αριθ. ∆1α/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  ∆ευτέρα,  30  Νοεµβρίου  2020»  και  στην

Αριθµ.∆1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινή  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 τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020  και ώρα 6:00 έως

και  τη  ∆ευτέρα   14  ∆εκεµβρίου  2020  και  ώρα  6:00»  και  στην  υπ’  αριθ.  πρωτ.

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

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα τηv 07η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και

από ώρα 9:00 έως 11:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 37212/03-12-2020

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 ∆ήµου

Κορινθίων.

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

ταχυδροµείου έξι  (6) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

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

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος,

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων.

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ   603  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου το 11ο θέµα της

ηµερήσιας διάταξης  «Απόδοση λογαριασµού εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο.

2020»,αναφέρει τα εξής: “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”. 

    Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'  όψιν  των  µελών  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  την

υπ'αριθµ.πρωτ. 36591/30-11-2020 εισήγηση του Τµήµατος  Οχηµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας

και Ανακύκλωσης του ∆ήµου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

Θέµα : «Απόδοση λογαριασµού εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2020»

Με  την  υπ'αριθµ.50/499/2020 Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  εκδόθηκε  το  Ένταλµα
Προπληρωµής ΧΕΠ  2174/2020 επ’ ονόµατι του  µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου µας κ.Λαµπαδάρη
∆ηµητρίου   ειδικότητας  ∆Ε29 Οδηγών  προκειµένου  να  διαχειριστεί  την  πίστωση  µε   ΚΑ
00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη Τεχνικού ελέγχου οχηµάτων ΚΤΕΟ» συνολικού ποσού 3.000,00 €.

Από  την  διαχείριση  του  Εντάλµατος  Προπληρωµής  πληρώθηκε  συνολική  δαπάνη  ποσού
1.626,00€.

Με το υπ' αρ. 2654Α/2020 Γραµµάτιο Είσπραξης επέστρεψε το ποσό των   1.374,00€ το οποίο δεν

δαπανήθηκε.

Παρακαλούµε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από τον υπόλογο   σχετικά µε την

διαχείριση  του  Εντάλµατος  Προπληρωµής  ΧΕΠ  2174  /2020  συνολικού  ποσού  3.000,00  €

προκειµένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασµού.

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

Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως  ψηφίζουν θετικά.     

 

    Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και  λαµβάνοντας

υπ'όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,   την υπ' αριθµ. πρωτ.  36591/30-11-2020   εισήγηση

της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου, την υπ' αριθµ.50/499/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής

περί ορισµού υπολόγων για έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν,  τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και
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των  άρθρων  32,  33,  34  και  37  του  Β.∆.  17-5/15.6.1959,  όπως  ισχύουν,καθώς  και  κάθε  άλλη

ισχύουσα, σχετική νοµοθετική διάταξη

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

    Α.-  Εγκρίνει την  απόδοση  λογαριασµού για  δαπάνη  ποσού  3.000,00€,  που  έγινε  από  τον

υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου Κορινθίων  κ.Λαµπαδάρη ∆ηµήτριο,  µόνιµο υπάλληλο ειδικότητας

∆Ε29 Οδηγών, από την διαχείριση του εντάλµατος προπληρωµής υπ’ αριθµ. ΧΕΠ 2174/2020 από

την  πίστωση  ∆ηµοτικού  Προϋπολογισµού  έτους  2020  µε  Κ.Α.  00/6331.0003  και  τίτλο  «Τέλη

τεχνικού  ελέγχου  οχηµάτων  Κ.Τ.Ε.Ο.»  συνολικού  προϋπολογισµού 5.000,00€  για  πληρωµή

δαπάνης  ποσού  1.626,00€  καθώς  και  την  επιστροφή  ποσού ύψους  1.374,00€  το  οποίο  δεν

δαπανήθηκε και επεστράφη µε το υπ'αριθµ.2654Α/2020 γραµµάτιο είσπραξης.

     Β.- Απαλλάσσει τον κ.Λαµπαδάρη ∆ηµήτριο, µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου Κορινθίων, ειδικότητας

∆Ε29 Οδηγών, από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωµή δαπάνης για

Τέλη τεχνικού ελέγχου οχηµάτων Κ.Τ.Ε.Ο..       

 

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 57/  603  /2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  14-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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