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Αριθμός Πρακτικού 18

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-05-2021

    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, και  σύμφωνα με  τις  διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'αριθμ.

Δ1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/29.04.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης

«Έκτακτα  μέτρα προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από τον  κίνδυνο  περαιτέρω διασποράς του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 3 Μαΐου 2021

και ώρα 06:00 έως και έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»,  την υπ’ αριθμ. πρωτ.

ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθμ.

426/ΑΠ77233/13-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  συvεδρίασε  μέσω

τηλεδιάσκεψης  σήμερα την 11η Μαΐου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και  ώρα  10:00,  σε

τακτική συvεδρίαση και  ύστερα από τηv υπ'  αριθμ.  πρωτ.  11707/07-05-2021 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

Δήμου Κορινθίων.

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

εκλεγμένο με την υπ' 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

https://dimosnet.gr/blog/laws/442516/
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  Δημήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πλατής Σπυρίδων,  

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας διάταξης),

2)Πνευματικός  Αλέξανδρος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  Θέματος  Εκτός  ημερησίας

διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας

διάταξης),  4)Σταυρέλης Νικόλαος,  (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Εκτός ημερησίας

διάταξης).

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 198  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός

υπολόγου για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ)»  θέτει υπόψη των

μελών  της  Επιτροπής  την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  11472/06-5-2021  εισήγηση  του  Τμήματος

Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και

Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:  

<<  ΘΕΜΑ:  ««Ορισμός  υπολόγου  και  έγκριση  Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής  (ΧΕΠ)  για
μεταφορά παροχής στο Γαλατάκι και μετατόπισης στύλων στην οδό Ρόδου (θέση Μπαθαρίστρα) του
δήμου Κορινθίων»

ΣΧΕΤ.:    
1. Το αρ. 25229/27-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού Αντιδημάρχου 

Τεχνικών Υπηρεσιών. 
2. Η αρ. 0386/20-01-2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ. Δήμου 1591/20-01-2021)
3. Η αρ. 1907/16-03-2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ. Δήμου 7109/17-03-2021)
4. Οι αρ. 64 και 65/2021 ΑΔΣ
5. Το αρ. 10318/21-04-2021 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας (ΑΔΑΜ : 21REQ008499944)
6. Το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ : 21REQ008525315)

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  172  του  Ν.  3463/2006  και  άρθρου  32  παρ.  ΒΔ  17-5/15.6.1959  ΄΄με
απόφαση Δημαρχιακής  επιτροπής  εκδίδεται  ένταλμα προπληρωμής  για  δαπάνες  που είναι  αδύνατη  ή
απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο
όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει  να αναθέσει  σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής
προκειμένου να προβεί σε πληρωμή δαπάνης :

 προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Κατάστημα Κορίνθου) για τη μεταφορά της παροχής με αριθμό 31574776-03,
σε παρακείμενο σημείο, λόγω εκτέλεσης έργων ανάπλασης κόμβου (θέση Γαλατάκι), σύμφωνα με το
κοστολόγιο ΔΕΔΔΗΕ με αρ.  πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ : 1907/16-03-2021,  ποσού :  292,64€ (μαζί  με
Φ.Π.Α. 24%) 

 προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Κατάστημα Κορίνθου) για τη μετατόπιση στύλων (παραλλαγής ΔΧΤ Υ/Σ 101
Κορίνθου) στην οδό Ρόδου (Μπαθαρίστρα) στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με το κοστολόγιο ΔΕΔ-
ΔΗΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ : 0386/20-01-2021, ποσού : 4.711,10€ (μαζί με Φ.Π.Α. 24%) 

 1,50€  τα  έξοδα  πληρωμής  τράπεζας  κάθε  προαναφερόμενης  περίπτωσης,  ήτοι  συνολικά
3,00€,

δηλαδή συνολικό ποσό :   5.006,74€  .
Για  τους  ανωτέρω  λόγους  θα  πρέπει  να  ορισθεί  ένας  υπάλληλος  του  Δήμου  Κορινθίων  ως

υπόλογος  που  θα  αναλάβει  να  πληρώσει  την  ανωτέρω  υποχρέωση  προς  τη  ΔΕΔΔΗΕ  (Κατάστημα
Κορίνθου) με τα έξοδα πληρωμής τραπέζης, βάση του άρθρ. 172 του Ν. 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1
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ΒΔ 17 –  5/15.6.1959.  Η συνολική  δαπάνη  ανέρχεται  στο  ποσό  των  :  5.006,74€,  ως  περιγράφεται
ανωτέρω.  Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε δύο μήνες από την λήψη Απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.  

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2021 από τις οποίες θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες
είναι : 
1. Ο ΚΑ  20/7335.0002  με  τίτλο ΄΄ Μετατόπιση  στηλών και  βλάβες  επί  δικτύου  ΔΕΗ ΄΄  για  τα  ανωτέρω
κοστολόγια ΔΕΔΔΗΕ.  
2. Ο ΚΑ 00/6515.0001με τίτλο ΄΄ Αμοιβές και Προμήθειες τραπεζών ΄΄.

Συνημμένα :   
1.  Η αρ. 0386/20-01-2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ. Δήμου 1591/20-01-2021)
2.  Η αρ. 1907/16-03-2021 προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ. Δήμου 7109/17-03-2021)
3.  Οι αρ. 64 και 65/2021 ΑΔΣ
4.  Το αρ. 10318/21-04-2021 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας μας (ΑΔΑΜ : 21REQ008499944)
5.  Το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ : 21REQ008525315)>> .

  Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι θα πρέπει να ορισθεί ένας υπάλληλος του Δήμου Κορινθί-

ων ως υπόλογος που θα  αναλάβει να πληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Κατάστημα Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17

– 5/15.6.1959 και για τον λόγο αυτό προτείνει την μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανο-

λογικών Έργων και Εγκαταστάσεων κ. Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγη-

ση του Προέδρου, την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11472/2021 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογι-

κών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, τις δια-

τάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις τους άρθρου

172 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 32 του ΒΔ 17- 5/15-6-1959, όπως ισχύ-

ει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-  Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για  την πληρωμή δαπανών προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Κατάστημα Κορίνθου για τα εξής κοστολόγια:

 προς  τη  ΔΕΔΔΗΕ (Κατάστημα  Κορίνθου)  για  τη  μεταφορά  της  παροχής  με  αριθμό

31574776-03, σε παρακείμενο σημείο, λόγω εκτέλεσης έργων ανάπλασης κόμβου (θέση

Γαλατάκι), σύμφωνα με το κοστολόγιο ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ : 1907/16-03-2021,

ποσού : 292,64€ (μαζί με Φ.Π.Α. 24%) 

 προς τη ΔΕΔΔΗΕ (Κατάστημα Κορίνθου) για τη  μετατόπιση στύλων (παραλλαγής ΔΧΤ

Υ/Σ 101 Κορίνθου) στην οδό Ρόδου (Μπαθαρίστρα) στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με το

κοστολόγιο ΔΕΔΔΗΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΔΔΗΕ : 0386/20-01-2021, ποσού :  4.711,10€ (μαζί

με Φ.Π.Α. 24%) 

 1,50€  τα  έξοδα  πληρωμής  τράπεζας  κάθε  προαναφερόμενης  περίπτωσης,  ήτοι

συνολικά 3,00€,
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Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.006,74€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Β.-  Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα

προπληρωμής,  την  μόνιμη  υπάλληλο  του  Τμήματος  Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων  και

Εγκαταστάσεων κ. Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγο Μηχανικό κλάδου ΠΕ, στην οποία δίνει εντολή

να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό,

το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2021:

 Τον ΚΑ  20/7335.0002  με  τίτλο  «Μετατόπιση  στηλών και  βλάβες  επί  δικτύου  ΔΕΗ» για  τα

ανωτέρω κοστολόγια ΔΕΔΔΗΕ.  

 Τον ΚΑ 00/6515.0001με τίτλο «Αμοιβές και Προμήθειες τραπεζών».

Γ.-  Το συνολικό  ποσό του  εντάλματος  προπληρωμής ορίζεται  σε  πέντε  χιλιάδες  έξι  ευρώ και

εβδομήντα τέσσερα λεπτά (5.006,74€).   

Δ.-  Η ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 31-07-2021.

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/198/2021.-  

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 12-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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