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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/12.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 147/2020
ΘΕΜΑ 1ο «Αντιμετώπιση απαιτητής υποχρέωσης σε έργο που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 871 του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών από άλλη πηγή χρηματοδότησης»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση για τρίτη φορά σύμφωνα με το
Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 23286/12-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 κάθε έναν των
Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
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Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Κόλλια Κωνσταντίνα
Μπίτζιος Δημήτριος
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Σταυρέλης Νικόλαος
Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
Μουρούτσος Γεώργιος
Λαμπρινός Παναγιώτης,
Μανωλάκης Δημήτριος
Καρασάββας Ιωάννης
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πιέτρης Τιμολέων
Γκερζελής Ιωάννης
Τζέκου Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΑ
1. Ζαχαριάς Σπυρίδων
2. Πνευματικός Αλέξανδρος
3. Ταγαράς Βσίλειος
4. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
6. Μελέτης Χρήστος
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Μπουρσέ Ηλίας
9. Ζώγκος Ανδρέας
10. Δόντης Μιχαήλ
11. Κονδύλης Μαρίνος
12. Καλλίρης Πελοπίδας
13. Πιέτρης Γεώργιος
14. Πλατής Σπυρίδων
15. Κορδώσης Χρήστος
16. Ασημακόπουλος Μάριος
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος Σούκουλης Αντώνιος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ενημέρωσε το
Σώμα ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στην τρίτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο παίρνει αποφάσεις για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού
των μελών του.
Στη συνέχεια ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5, του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθμ. πρωτ.
7079/25-2-2015 διευκρινιστική του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Κατεπείγουσας συνεδρίασης» το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για το κατεπείγον ή μη της πρόσκλησης του Προέδρου για κατεπείγουσα
συνεδρίαση (τρίτη φορά) την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020, με αριθμ. πρωτ. 23286/12-8-2020.
Κατόπιν ανέφερε πως η παρούσα συνεδρίαση με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αντιμετώπιση απαιτητής υποχρέωσης σε έργο που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 871 του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών από άλλη πηγή χρηματοδότησης
2. Αποδοχή των αποφάσεων της Σχολικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και έγκριση διάθεσης αιθουσών στα σχολικά κτίρια για την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.
3. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων-σωματείων
κρίνεται κατεπείγουσα για τους κάτωθι λόγους που αναφέρονται και στην με αριθμ. πρωτ. 23286/12-8-2020 έγγραφη
πρόσκληση ήτοι:
α) πρέπει άμεσα να ολοκληρωθεί η πληρωμή λογαριασμού, λόγω ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και
λήξης την 31-8-2020 της παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, Δ.Ε. Τενέας, Δ.Ε. του Δήμου Κορινθίων Π. Ε. Κορινθίας, β) πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση
άδειας και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και γ) υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες ενόψει της προετοιμασίας των ομάδων για τη έναρξη
της νέας περιόδου.
Για τους ανωτέρω λόγους ο Πρόεδρος έκρινε ότι, τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι κατεπείγοντα και
έθεσε σε ψηφοφορία το κατεπείγον της πρόσκλησης.
Η κα. Τζέκου Παρασκευή ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με το κατεπείγον για το 1 ο και 3ο θέμα της πρόσκλησης τα οποία θεωρεί
ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σε τακτική Συνεδρίαση.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούσης της κας Τζέκου Παρασκευής) το κατεπείγον
της έκτακτης συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων και δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ αυτών.Ο Πρόεδρος για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αντιμετώπιση απαιτητής υποχρέωσης σε έργο που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 871 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από άλλη πηγή χρηματοδότησης» και έθεσε υπόψη των
Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της
έχει ως εξής:
«Με το υπ΄ αρίθμ. 22184/31-7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ζητήθηκε η αντιμετώπιση
απαιτητής υποχρέωσης σε έργο που χρηματοδοτείται απο την ΣΑΕ 871 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από
άλλη πηγή χρηματοδότησης και συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το αριθμ. 18867/3-7-2020 αίτημα του Δήμου Κορινθίων στην ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
για Κατανομή Πίστωσης για την πληρωμή του 4ου Λογαριασμού του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών
και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων Π.Ε.
Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018»
2. Το αριθμ. Β/ΦΠΡ010/3132/9-7-20 έγγραφο της ΕΥΔΕ – ΚΣΣΥ στο Τμήμα Εκτέλεσης ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για χρηματοδότηση του έργου
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα Εντολή Κατανομής Εξουσιοδότησης Πληρωμής από το αρμόδιο Τμήμα
Εκτέλεσης Π.Δ.Ε. του ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ. για την εξόφληση του 4ου Λογαριασμού ποσού 99.446,81 € , του έργου
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου και
Δ.Ε. Τενέας του Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου
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2018» [αριθμ. 20559/18-6-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005126929) σύμβαση για την κατασκευή του έργου], του αναδόχου
«ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.»
4. Το γεγονός ότι η Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, Δ.Ε. Τενέας, Δ.Ε. Κορίνθου, Δ.Ε. Σολυγείας & Δ.Ε. Σαρωνικού του
Δήμου Κορινθίων λήγει την 31-08-2020, οπότε και πρέπει να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης
5. Την παράγραφο 14 του άρθρου 9[Οικονομικά ζητήματα των δήμων] του ν 4071/12 (85/Α/12) «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», σύμφωνα με την οποία
[… Απαιτητές υποχρεώσεις φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού που αφορούν έργα και επενδυτικές
δραστηριότητες συγχρηματοδοτούμενες από εθνικά/ ευρωπαϊκά προγράμματα δύναται να αντιμετωπίζονται είτε από τα
τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα είτε από άλλους θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες (λ.χ. ΣΑΤΑ) είτε
από δάνεια που αφορούν την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών των φορέων με την κίνηση των αντίστοιχων κωδικών
αριθμών εσόδων - εξόδων των προϋπολογισμών τους. Όταν περιέλθει η σχετική έκτακτη οικονομική ενίσχυση στον φορέα
για το έργο ή την επενδυτική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καλύψει τη σχετική απαίτηση με μία εκ των
ανωτέρω αναφερόμενων χρηματοδοτικών πηγών, αναπληρώνουν τα έσοδα αυτά κατά το μέρος της διενεργηθείσας
δαπάνης, τηρώντας τις κείμενες περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού τους διατάξεις…] Παρακαλούμε να εξετάσετε τη
δυνατότητα, κάνοντας χρήση των προβλεπόμενων στην κείμενη νομοθεσία (ανωτέρω 5 σχετ.), να αντιμετωπιστεί η
απαιτητή υποχρέωση ύψους 99.446,81€ για την εξόφληση του 4ου Λογαριασμού του έργου με Κ.Α. 64/7333.0006 (πηγή
Χρηματοδότησης ΠΔΕ, ΣΑΕ 871) από τον ΚΑ 30/7332.0003 του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Κάτω
Άσσου», το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2020 και δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η
διαδικασία ωρίμανσής του “.
Προτείνεται προσωρινά η εκταμίευση του ποσού από άλλους θεσμοθετημένους πόρους- ΣΑΤΑ, ως αναφέρεται λεπτομερώς
ανωτέρω, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη διάθεσής του. Το ποσό θα αναπληρωθεί αμέσως μόλις περιέλθει στο
Δήμο η σχετική χρηματοδότηση, τηρώντας τις κείμενες περί αναμορφώσεων του προϋπολογισμού διατάξεις».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού
έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα, τις διατάξεις του ν. 4471/2012 (ΦΕΚ 85/Α/12)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
( Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Σταυρέλη Νικόλαου, 2. Στριμενοπούλου Γεωργίας, 3. Μουρούτσου Γεώργιου, 4. Λαμπρινού
Παναγιώτη και 5. Μανωλάκη Δημήτριου. Η κα. Τζέκου Παρασκευή δήλωσε αποχή)
Εγκρίνει προσωρινά την εκταμίευση του ποσού από άλλους θεσμοθετημένους πόρους – ΣΑΤΑ, ως αναφέρεται λεπτομερώς
στην εισήγηση της υπηρεσίας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη διάθεσης του.
Το ποσό θα αναπληρωθεί αμέσως μόλις περιέλθει στο Δήμο η σχετική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες
διατάξεις.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21 /147/ 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 08 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

