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Αριθμός Πρακτικού 43
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-12-2019
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, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 36982/18-10-2019 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.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων., 5)
Ταγαράς Βασ., 6)Σταυρέλης Νικ., 7) Πούρος Γεώργ.
Απόντες
1)Πνευματικός Αλεξ., 2)Κορδώσης Χρ.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 543η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση
των με αριθμό 427/2019, 492/2019 και 493/2019 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής περί
ορισμού υπόλογων ενταλμάτων προπληρωμής»

λέει ότι με τις ανωτέρω

αποφάσεις της

Οικονομικής Επιτροπής είχαμε αποφασίσει την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την
πληρωμή δαπανών προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., υποκατάστημα Κορίνθου, με ημερομηνία απόδοσης
λογαριασμού τριων μηνών , ήτοι μέχρι 30-11-2019.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ' όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.
43406/3-12-2019 εισήγηση του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Λήξη Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής»

ΑΔΑ: ΩΘΥ1ΩΛ7-ΣΜ5

Σχετικά: Τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 36968/18-10-2019,42150/25-11-2019 και 42151/25-11-2019 έγγραφα
της Οικονομικής Επιτροπής.
Σας ενημερώνω ότι για τις παρακάτω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχουν εκδοθεί
χρηματικά εντάλματα προπληρωμής και έχουν λήξει οι προθεσμίες απόδοσης λογαριασμού.




Την υπ΄ αριθμόν 35/427/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 3.472,25 € για την πληρωμή δαπανών
προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Την υπ΄ αριθμόν 39/492/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 11.622,53€ για την πληρωμή δαπανών
προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Την υπ΄ αριθμόν 39/493/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 4.726,38 € για την πληρωμή δαπανών
προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, την υπ' αριθμ.πρωτ. 43406/3-12-2019 εισήγηση του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων και
τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανακαλεί τις με αριθμό 427/2019, 492/2019 και 493/2019 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
περί ορισμού υπόλογων ενταλμάτων προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς τη
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., λόγω λήξης των προθεσμιών απόδοσης λογαριασμού.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 43/543/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 13-12-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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