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Αριθμός Πρακτικού 36 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-8-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 18η Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ'αριθμ.πρωτ. 33934/12-8-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (στα θέματα 8ο και 9ο ήταν εκτός σύνδεσης), 6)Σταυρέλης 

Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1) Κυριαζής Αντώνιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση 

του 19ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 500η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση 

λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2022» υπενθυμίζει την υπ’αριθμ. 
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20/256/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε υπόλογος για δαπάνες 

ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων ο δημοτικός υπάλληλος Γεώργιος 

Σούκουλης ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων για το ποσό των 1.364,00 € με ημερομηνία 

απόδοσης λογαριασμού την 05/08/2022, καθώς και την υπ'αριθμ.33/457/2022 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής  περί παράτασης απόδοσης λογαριασμού έως και την 05/09/2022.   

        Ακολούθως ο Πρόεδρος 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 όπως ισχύουν, η απόδοση 

λογαριασμού και η απαλλαγή του υπολόγου διενεργείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και   

κατόπιν θέτει, υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ.πρωτ.33821/12-08-2022 εισήγηση 

του Τμήματος Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του  Δήμου,  η οποία καθ’όλο το 

περιεχόμενό της έχει ως εξής:        

  

ΘΕΜΑ: "Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2022" 
ΣΧΕΤ: Γραμμάτιο είσπραξης . 

 
Με την υπ΄ αριθμ. 20/256/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε 

υπόλογος για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων ο δημοτικός 
υπάλληλος Γεώργιος Σούκουλης ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων για το ποσό των 
1.364,00 € με ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού την 05/08/2022. 

Με την υπ' αριθ. 33/457/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράταση 
απόδοσης λογαριασμού για το παραπάνω Ένταλμα Προπληρωμής έως και την 05/09/2022. 

Από την διαχείριση του Εντάλματος Προπληρωμής πληρώθηκε συνολική  δαπάνη ποσού 
653,00 € . 

Με το υπ' αρ. 2024A/08-08-2022  Γραμμάτιο Είσπραξης επέστρεψε το ποσό των 711,00 € 
το οποίο δεν δαπανήθηκε. 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από τον υπόλογο Γεώργιο 
Σούκουλη σχετικά με την διαχείριση του Εντάλματος Προπληρωμής  ΧΕΠ 910/2022 
συνολικού ποσού 1.364,00 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού. 

    

  Ο Αντιδήμαρχος 
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

   

  Δημήτριος Μπίτζιος 
  
         Ακολούθως ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση απόδοσης λογαριασμού, σύμφωνα με την ως 

άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

  

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.πρωτ.33821/12-08-2022  εισήγηση 

του Τμήματος Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, τις 

υπ’αριθμ. 20/256/2022  και 33/457/2022  αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 172 του 
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Ν.3463/2006 όπως ισχύουν, τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17- 5/15-6-1959 

(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’) όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

        Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη συνολικού ποσού 1.364,00€  η οποία 

διενεργήθηκε από τον υπόλογο υπάλληλο κ.Γεώργιο Σούκουλη, ειδικότητας ΔΕ28 Χειριστών 

Μηχανημάτων Έργων, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων, από την διαχείριση του 

χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 910/2022 το οποίο βαραίνει την πίστωση Δημοτικού 

Προϋπολογισμού έτους 2022 με Κ.Α.00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων 

Κ.Τ.Ε.Ο.»  προϋπολογισμού  10.000,00  €.    

       Από την διαχείριση του εν λόγω Εντάλματος Προπληρωμής πληρώθηκε δαπάνη συνολικού 

ποσού 653,00 € και το ποσό των 711,00 € το οποίο δεν δαπανήθηκε, επεστράφη με το υπ' αριθμ. 

2024A/08-08-2022  Γραμμάτιο Είσπραξης. 

        Β.- Απαλλάσσει τον υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Γεώργιο Σούκουλη από υπόλογο του 

συνολικού ποσού 1.364,00€,  από την διαχείριση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Χ.Ε.Π. 

910/2022, μέρος του οποίου έχει διατεθεί για πληρωμή δαπανών Κ.Τ.Ε.Ο. 2022 και το υπόλοιπο 

μέρος αυτού επεστράφη με το υπ'αριθμ.02038Α/20-12-2021 Γραμμάτιο Είσπραξης, ως μη 

δαπανηθέν. 

 

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/500/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-08-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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