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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-12-2021

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
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 της 
υπ'αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78616: «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, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως 
και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00», την υπ’ αριθμ. 77233/13-11-2021 
Εγκύκλιο αριθμ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ. 
69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/192/ 
οικ.23660/22.12.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού (69η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθμ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της 
εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή 
επανάληψη υπ'αριθ. 38534/24-12-2021 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' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 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 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/yp-es-_didad__f-69__192__oik-23660__22-12-2021/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/yp-es-_didad__f-69__192__oik-23660__22-12-2021/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
ΑΔΑ: 92ΗΡΩΛ7-ΒΦΨ



παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 
εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.
       Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 
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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό 
μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, 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
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 
4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης), 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Μελέτης Χρήστος. 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
      ΑΠΟΦΑΣΗ 766η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)» αναφέρει πως 
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. 
      Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπ’όψιν των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής την υπ'αριθμ.πρωτ.38575/27-12-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Ηλεκτρο-μηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του  Δήμου,  η οποία έχει ως εξής:  
  
ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ 

2225/2021 για επέκταση δημοτικού φωτισμού και μετατόπισης 
στύλων στο Δήμο Κορινθίων)».

ΣΧΕΤ.: Το αρ. 24748/30-08-2021 (ΑΔΑ : ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ)  έγγραφο του Δήμου περί 
ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.
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Με την αρ. 595/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα 
προπληρωμής ΧΕΠ 02225/2021 επ’ ονόματι της μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας, 
Kαμτσιώρα Έλλης, προκειμένου να διαχειριστεί :

1. την πίστωση με ΚΑ 20/7325.0002 και τίτλο ΄΄Επέκταση Δημοτικού 
Φωτισμού΄΄  συνολικού ποσού 10.078,19€ (μαζί με Φ.Π.Α. 24%)

2. την πίστωση με ΚΑ 20/7335.0002 και τίτλο ΄΄Μετατόπιση στηλών και βλάβες 
επί δικτύου ΔΕΗ΄΄ συνολικού ποσού 12.024,73€ (μαζί με Φ.Π.Α. 24%)

3. την πίστωση με ΚΑ 00/6515.0001 και τίτλο ΄΄Αμοιβές και Προμήθειες 
τραπεζών΄΄, ποσού 19,50€ για τα έξοδα πληρωμής τράπεζας, 

Συνολικό ποσό : 22.122,42€
Με την αρ. 672/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παρατάθηκε η προθεσμία 
απόδοσης λογαριασμού του εν λόγω εντάλματος προπληρωμής έως 31/12/2021.
    Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠ 02225/2021 ποσού 
22.122,42€, πληρώθηκε η παρακάτω δαπάνη στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που αντιστοιχεί στα 
κάτωθι Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών: 

• Γ 0055161/17.12.2021
• Γ 0055163/17.12.2021
• Γ 0055160/17.12.2021
• Γ 0055164/17.12.2021
• Γ 0055158/17.12.2021
• Γ 0055157/17.12.2021
• Γ 0055159/17.12.2021
• Γ 0055165/17.12.2021

Από τη διαχείριση του εν λόγω εντάλματος περίσσεψαν 7,50€ τα οποία 
επεστράφησαν στο λογαριασμό του Δήμου με κωδικό συναλλαγής 
ΕΒ21122237187117/22-12-2021 της τράπεζας  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και εκδόθηκε το αρ. 
Α2075/23-12-2-21   Γραμμάτιο από το Δήμο.

Παρακαλούμε

όπως εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από την υπόλογο Καμτσιώρα 
Έλλη, σχετικά με τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 02225/2021, 
ποσού 22.122,42€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.   

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕ5

H ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΚΕΖΕΡΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ3

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΟΣ

             
      Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα 
με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
 
      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την 
ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ.38575/27-12-2021 εισήγηση 
του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, τις υπ’αριθμ. 52/595/2021, 59/672/2021 
αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 όπως 
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ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ. 17- 5/15-6-1959 όπως ισχύει, καθώς και 
κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
        Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη συνολικού ποσού 
22.122,42€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,  που έγινε από την υπόλογο υπάλληλο  
κ.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγο Μηχανικό κλάδου Π.Ε., μόνιμη υπάλληλο του Δήμου 
Κορινθίων στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων του Δήμου, 
από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 2225/2021 στις εξής 
πιστώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021:

1. Κ.Α. 20/7325.0002 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» συνολικού ποσού 
10.078,19€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

2. Κ.Α. 20/7335.0002 με τίτλο «Μετατόπιση στηλών και βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ» 
συνολικού ποσού 12.024,73€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

3. Κ.Α. 00/6515.0001με τίτλο «Αμοιβές και Προμήθειες τραπεζών» ποσού 19,50€ 
για τα έξοδα πληρωμής τράπεζας, 

       Β.- Απαλλάσσει την υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Καμτσιώρα Έλλη από 
υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή δαπανών στην 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και αντιστοιχεί στα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.:  

• Γ 0055161/17.12.2021
• Γ 0055163/17.12.2021
• Γ 0055160/17.12.2021
• Γ 0055164/17.12.2021
• Γ 0055158/17.12.2021
• Γ 0055157/17.12.2021
• Γ 0055159/17.12.2021
• Γ 0055165/17.12.2021.

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/766/2021.

 
Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,  28-12-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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