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Αριθµός Πρακτικού 15
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 31-3-2020
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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 5 1 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα τηv 31 η
Μαρτίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από
τηv υπ' αριθµ. 9871/27-3-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και
εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει αποφάσεις για τα θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµ., 2)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 142η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ορισµός
υπολόγου Χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής» θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής
την υπ'αριθµ.πρωτ.9662/24-03-2020 εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του
∆ήµου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα : "Ορισµός οικονοµικού υπολόγου για δαπάνες Κ.Τ.Ε.Ο. 2020"
Σύµφωνα µε το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. Β∆ 175/15.6.1959 µε απόφαση ∆ηµαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλµα προπληρωµής για δαπάνες
που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος.
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Ο ∆ήµος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο τη διαχείριση εντάλµατος
προπληρωµής, προκειµένου αυτός να προβεί σε πληρωµές δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου
για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των αυτοκινήτων του ∆ήµου Κορινθίων.
Για τους ανωτέρω λόγους ο µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Κορινθίων Γεώργιος Βαρδάκας
ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών αναλαµβάνει µε χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής το συνολικό ποσό
των 2.000,00 Ευρώ προκειµένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς το Κ.Τ.Ε.Ο.
Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 Β∆ 17 –
5/15.6.1959 .
Η ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την λήψη απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Οι ανωτέρω ανάγκες θα ικανοποιηθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού µε Κ.Α.
00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχηµάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισµού 5.000,00
Ευρώ.
Συνηµµένα:
• Κατάσταση οχηµάτων του ∆ήµου Κορινθίων
προς τεχνικό έλεγχο.
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
Κατάσταση οχηµάτων του ∆ήµου Κορινθίων προς τεχνικό έλεγχο

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ
ΑΜΑΞΑΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΜΕ

1

ΚΗΗ 5467

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

2

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

3

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

ΦΟΡΤΗΓΟ

4

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

5

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

6

ΚΗΥ 5108

DAIHATSU

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

7

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

8

ΚΗΥ 2229

VW

ΦΟΡΤΗΓΟ

9

ΚΗΥ 2191

MITSUBISHI

ΦΟΡΤΗΓΟ

10

ΚΗΥ 2219

MAN

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

11

ΚΗΙ 5501

RENAULT

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

12

ΚΗΙ 5484

FORD

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

13

ΚΗΙ 5517

SCANIA

ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ Υ∆ΑΤΟΣ
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Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος, Πνευµατικός,
Ταγαράς και Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο πως ψηφίζουν θετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και έχοντας
υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του
∆ήµου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
του άρθρου 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. Β∆ 17-5/15.6.1959, τις διατάξεις
της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α/11.03.2020) µε τίτλο “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισµού διάδοσής του'',
καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-Την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο.
Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των οχηµάτων του ∆ήµου Κορινθίων, που αναλυτικά
αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση στο ιστορικό της παρούσης, συνολικού ποσού 2.000,00 €.
Β.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλµα
προπληρωµής, τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου κ.Γεώργιο Βαρδάκα, ειδικότητας ∆Ε29 Οδηγών
στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει µε χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής και να διαχειρισθεί το
ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους
2020 µε Κ.Α.00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχηµάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισµού 5.000,00 €.
Γ.- Το συνολικό ποσό του ανωτέρω εντάλµατος προπληρωµής ορίζεται σε δύο χιλιάδες ευρώ
(2.000,00€).
∆.- Ηµεροµηνία απόδοσης λογαριασµού ορίζεται µέχρι και την 30-06-2020.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 15/142/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 14-04-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

