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Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 20-12-2019
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 σήµερα τηv 20η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Παρασκευή και ώρα
10:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθµ. 45459/16-122019 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 πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος ∆ηµ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Σταυρέλης Νικ., 7)Πνευµατικός Αλέξ., 8)Ταγαράς Βασ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης εκτός ηµερήσιας διάταξης του θέµατος «Απόδοση λογαριασµού υπολόγων ενταλµάτων
προπληρωµής», διότι λόγω λήξεως του έτους, πρέπει άµεσα να ολοκληρωθούν οι ενέργειες των
υπηρεσιών του ∆ήµου για την εν λόγω διαδικασία.
Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 567η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 1ο θέµα εκτός ηµερήσιας
διάταξης «Απόδοση λογαριασµού υπολόγων ενταλµάτων προπληρωµής» λέει στα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των
άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.∆. 17-5/15.6.1959 µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής - ως
διάδοχης επιτροπής, σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010, της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής - αποδίδεται λογαριασµός εντάλµατος προπληρωµής.
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Στην συνέχεια θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ'αριθµ.πρωτ. 46285/20-122019 εισήγηση του Τµήµατος Οχηµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆ήµου
Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασµού εντάλµατος προπληρωµής για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2019»
Σχετ.:
Με την υπ’αριθ. 36/450/22-10-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εκδόθηκε το
Ένταλµα Προπληρωµής ΧΕΠ 2380/25-10-2019 επ' ονόµατι του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου µας
Ζαφείρη Κωνσταντίνου, προκειµένου να διαχειριστεί την πίστωση µε Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο
«Τέλη τεχνικού ελέγχου οχηµάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισµού 7.000,00 Ευρώ.
Με την υπ'αριθ.39/502/2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής δόθηκε παράταση
απόδοσης λογαριασµού για το παραπάνω ένταλµα προπληρωµής έως και την 30-12-2019.
Από την διαχείριση του Εντάλµατος Προπληρωµής πληρώθηκε συνολική δαπάνη ποσού
2.264,00 €. Με το υπ'αριθµ. 3904/2019 Γραµµάτιο Είσπραξης επέστρεψε το ποσό των 1.736,00€
το οποίο δεν δαπανήθηκε.
Παρακαλούµε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από τον υπόλογο Ζαφείρη
Κωνσταντίνο σχετικά µε την διαχείριση του εντάλµατος προπληρωµής ΧΕΠ 2380/25-10-2019
συνολικού ποσού 4.000,00€ προκειµένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασµού.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, την υπ' αριθµ.35/425/2019 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής
περί ορισµού υπολόγων για έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής και την υπ' αριθµ. 42/529/2019
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί Παράτασης απόδοσης λογαριασµού υπόλογων ενταλµάτων
προπληρωµής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του
Β.∆. 17-5/15.6.1959,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού για δαπάνη ποσού 4.000,00€ που έγινε από τον
υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου Κορινθίων κ.Ζαφείρη Κωνσταντίνο, µόνιµο υπάλληλο, ειδικότητας
∆Ε29 Οδηγών, από την διαχείριση του εντάλµατος προπληρωµής υπ’ αριθµ. ΧΕΠ 2380/25-102019 από την πίστωση µε ΚΑ 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχηµάτων Κ.Τ.Ε.Ο.»
συνολικού προϋπολογισµού 7.000,00, για πληρωµή δαπάνης ποσού 2.264,00 € καθώς και την
επιστροφή ποσού ύψους 1.736,00€ το οποίο δεν δαπανήθηκε και επιστράφηκε µε το υπ' αριθµ.
3904/2019 γραµµάτιο είσπραξης οικονοµικού έτους 2019.
Β.- Απαλλάσσει τον κ.Ζαφείρη Κωνσταντίνο, µόνιµο υπάλληλο, ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών, από
υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωµή δαπάνης για Τέλη τεχνικού
ελέγχου οχηµάτων Κ.Τ.Ε.Ο..
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/567/2019.

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 24-12-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
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