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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 39
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 04-08-2020
.........ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.........

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 4η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.22073/31-07-2020 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.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», 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 αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την κάτωθι πρόσκληση.
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 Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1) Πνευµατικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέµατος Ηµερησίας ∆ιάταξης),
2) Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέµατος Ηµερησίας ∆ιάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 333η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση
τροποποίησης (ορθής επανάληψης) της 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού, τεχνικού
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προγράµµατος και ΟΠ∆ οικονοµικού έτους 2020 του Λιµενικού Ταµείου ∆ήµου Κορινθίων»,
λέει ότι έπειτα από την αντικατάσταση του άρθρου 72 του Ν.3852/10 µε την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), για την έγκριση των προϋπολογισµών, των
ισολογισµών, των ετησίων προγραµµάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγµένων των νοµικών
προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου, αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, ενώ µε την περίπτ.δ’
της παρ.1 του άρθρου 177 του N.4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) συµπληρώνεται
η υποπερίπτ. vi. της περίπτ. κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και προστίθεται στις
αρµοδιότητες της Οικονοµικής επιτροπής και η έγκριση των απολογισµών των νοµικών προσώπων
των δήµων.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, υπενθυµίζει στην Επιτροπή την υπ'αριθµ.15/128/2020 απόφασή της,
µε θέµα «Έγκριση 1ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού έτους 2020 του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Κορινθίων» και θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ'αριθµ.7/31/2020 (Α∆Α:
6ΒΛΘΟΞΛΜ-ΚΛ6) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο Κορινθίων” η οποία αφορά στην Τροποποίηση (ορθή επανάληψη) της
αριθµ.2/6/2020 απόφασης µε θέµα “1η Αναµόρφωση προϋπολογισµού, τεχνικού προγράµµατος και
ΟΠ∆ οικονοµικού έτους 2020”, η οποία διαβιβάστηκε στον ∆ήµο Κορινθίων µε το υπ'αριθµ. πρωτ.
383/13-07-2020 έγγραφο και εισηγείται την έγκριση της Τροποποίησης (ορθής επανάληψης) της 1ης
Αναµόρφωσης προϋπολογισµού και Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2020 του Νοµικού
Προσώπου από την Οικονοµική Επιτροπή, χωρίς Τροποποίηση

(ορθή

επανάληψη)

του

Ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.∆.) οικονοµικού έτους 2020 του Νοµικού Προσώπου,
δεδοµένου ότι µε τις αλλαγές που περιγράφονται στην σχετική απόφαση, δεν τροποποιούνται τα
ποσά της στοχοθεσίας.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, την υπ'αριθµ.7/31/2020 (Α∆Α:6ΒΛΘΟΞΛΜ-ΚΛ6) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κορινθίων”, την παρ.3 του άρθρου 234
του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 177 του N.4635/19 και του άρθρου 72 του Ν.3852/
2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νοµοθετική
διάταξη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την Τροποποίηση (ορθή επανάληψη ) της 1ης Αναµόρφωσης προϋπολογισµού και
Τεχνικού Προγράµµατος οικονοµικού έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Κορινθίων” όπως αυτή ψηφίστηκε µε την υπ' αριθµ.7/31/2020 (Α∆Α:6ΒΛΘΟΞΛΜ-ΚΛ6)
Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτού και η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.
Όσον αφορά το Ολοκληρωµένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.∆.) οικονοµικού έτους 2020 του Νοµικού
Προσώπου, δεν απαιτείται Τροποποίηση (ορθή επανάληψη) δεδοµένου ότι µε τις αλλαγές που
περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση δεν τροποποιούνται τα ποσά της στοχοθεσίας.
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 39/333/2020.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 04-08-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

....................................................................................................................................................................
Επισυνάπτεται η υπ' αριθµ.7/31/2020 (Α∆Α:6ΒΛΘΟΞΛΜ-ΚΛ6) Απόφαση του ∆ηµοτικού Λιµενικού
Ταµείου Κορινθίων.
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