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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 31-12-2020

    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  την  διαδικασία  των  διατάξεων  του  άρθρου  67  παρ.  51  του

Ν.3852/2010,  όπως  ισχύει,   σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1,  παρ.  στ.,  της  υπ'   αριθ.

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

και  τη  ∆ευτέρα  14 ∆εκεµβρίου  2020 και  ώρα  6:00»,  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/ οικ.

20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-

2020  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  σήµερα  τηv  31η ∆εκεµβρίου  2020, ηµέρα  της

εβδoµάδας Πέµπτη και από ώρα 10:30 έως 11.00 π.µ. σε έκτακτη  συvεδρίαση και ύστερα από τηv

υπ'  αριθ.  39985/31-12-2020  πρόσκληση  τoυ  Πρoέδρoυ  της,  πoυ  κoιvoπoιήθηκε  vόµιµα  και

εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά), για vα συζητήσει και vα

πάρει απoφάσεις για τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.

      Στην 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. 

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

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

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

συνεδρίασης  και  της  συζήτησης  του  θέµατος  «Αποδοχή  χρηµατοδoτήσεων  από  Ταµείο

Παρακαταθηκών  και  ∆ανείων»,  διότι  πρέπει  να  ολοκληρωθούν  οι  διαδικασίες  εντός  του

οικονοµικού έτους 2020.

      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  οµόφωνα  αποφασίζει  για  το  κατεπείγον  της  συνεδρίασης  και  της

συζήτησης του ανωτέρω θέµατος.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 655  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος  µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το 1ο θέµα της

ηµερήσιας διάταξης  «Αποδοχή χρηµατοδoτήσεων  από Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων»

αναφέρει ότι σύµφωνα µε τον Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177 Α/15-9-2020), άρθρο 2 , ΜΕΡΟΣ Β', άρθρο έκτο

«Αναµορφώσεις  προϋπολογισµού  ΟΤΑ  α'  και  β'  βαθµού» «1.Αποδοχές  πάσης  φύσεως

χρηµατοδοτήσεων,  επιχορηγήσεων,  συµπεριλαµβανοµένων  κατανοµών  Κεντρικών  Αυτοτελών

Πόρων,  επιδοτήσεων,  δωρεών  προς  τους  Οργανισµούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ)  α'  και  β'

βαθµού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράµµατα, διενεργούνται

µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήψη της σχετικής

απόφασης  χρηµατοδότησης,  επιχορήγησης,  επιδότησης,  δωρεάς  ή  ένταξης.  Αναµορφώσεις

προϋπολογισµού  των  ΟΤΑ, οι οποίες  ανακύπτουν  ύστερα  από  τις  κατά  το  προηγούµενο  εδάφιο

αποδοχές,  γίνονται  στην  αµέσως  επόµενη  συνεδρίαση  του  οικείου  συµβουλίου,  ύστερα  από

δεσµευτική εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής.  Η απόφαση του συµβουλίου και ο έλεγχος της

Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  έχουν  διαπιστωτικό  χαρακτήρα  και  δεν  κωλύουν  την  εκτέλεση  του

προϋπολογισµού από την ηµεροµηνία της εισήγησης της Οικονοµικής Επιτροπής.2. Οι διατάξεις του

παρόντος ισχύουν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.»

     Ακολούθως ο Πρόεδρος  θέτει µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  υπ'όψιν της Επιτροπής  τις

κάτωθι Αναγγελίες Πίστωσης  από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων :

1.Υπ'αριθµ.πρωτ.104061/22-12-2020 για Τέλη  ∆ιαφήµισης ποσού  126.699,66€,

2.Υπ'αριθµ.πρωτ.104148/22-12-2020 για Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού    76.095,68€,  

3.Υπ'αριθµ.πρωτ.105894/29-12-2020 για Πυρκαγιά 22/07/2020  

       Αντικατάσταση Οικοσκευής         ποσού      3.000,00€,

4.Υπ'αριθµ.πρωτ.106072/30-12-2020 για Προκαταβολή 40%

                                                                  από Ταµείο Αλληλεγγύης ποσού    40.000,00€.
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     Λαµβάνοντας υπ'όψιν τα ανωτέρω, ο Προέδρος εισηγείται,  να αποδεχθεί η Οικονοµική Επιτροπή

τις ως άνω αναφερόµενες χρηµατοδοτήσεις, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

    Η  Οικονοµική  Επιτροπή  κατόπιν  επικοινωνίας  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  και  έχοντας

υπ'όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  τις  σχετικές  Αναγγελίες  Πίστωσης  του  Ταµείου

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

και ισχύει, της παρ.2 του άρθρου 24 της Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020), όπως συµπληρώθηκε µε

την  παρ.1 του  άρθρου  37 της  Π.Ν.Π.(ΦΕΚ  68/τ.Α΄/20-03-2020) και  κυρώθηκε  µε τον  Ν.4722/20

(ΦΕΚ 177 Α/15-9-2020), καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    

       Αποδέχεται τις  χρηµατοδοτήσεις σύµφωνα µε τις κάτωθι  Αναγγελίες Πίστωσης  από το Ταµείο

Παρακαταθηκών και ∆ανείων :

1.Υπ'αριθµ.πρωτ.104061/22-12-2020 για Τέλη  ∆ιαφήµισης ποσού  126.699,66€,

2.Υπ'αριθµ.πρωτ.104148/22-12-2020 για Τέλος ακίνητης περιουσίας ποσού    76.095,68€,  

3.Υπ'αριθµ.πρωτ.105894/29-12-2020 για Πυρκαγιά 22/07/2020  

       Αντικατάσταση Οικοσκευής         ποσού      3.000,00€,

4.Υπ'αριθµ.πρωτ.106072/30-12-2020 για Προκαταβολή 40%

                                                                  από Ταµείο Αλληλεγγύης ποσού     40.000,00€.

όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω,  στο ιστορικό της παρούσης.

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 61/655/2020.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 31-12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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