
Αριθµός Πρακτικού 36

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  22-10-2019

     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 22α 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 οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πούρος Γεώργ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης)

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 4  4  3  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

2ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού έτους 2019 του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κορινθί-

ων» λέει ότι  έπειτα από την αντικατάσταση του άρθρου 72 του Ν.3852/10 µε την παρ.1 του άρ-

θρου 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 νοµι-

κών προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου, αποφασίζει η  Οικονοµική Επιτροπή. 

         Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ' αριθµ.19/66/2019

(Α∆Α:ΩΡ27ΟΞΛΜ-Ο86)  Απόφαση  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κορινθίων η οποία αφορά στην 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους

2019  που  διαβιβάστηκε  στον  ∆ήµο  Κορινθίων  µε  το  υπ'  αριθµ.530/04-10-2019 (υπ'αριθµ.πρωτ.

Εισερχ. 35633/11-10-2019) έγγραφο και εισηγείται την έγκρισή της από την Οικονοµική Επιτροπή.
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       Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός και λέει ότι δεν συµφωνεί µε την µείωση του

κωδικού για την κατασκευή προβλήτας στον Κόρφο, το οποίο είναι πάγιο αίτηµα των κατοίκων.

     Ο κ.Κορδώσης λέει επί του θέµατος, ότι η έλλειψη χρόνου  από την πλευρά του ∆ηµάρχου,

στερεί από τον Κόρφο το έργο αυτό.

       Ο Πρόεδρος ακολούθως απαντάει ότι, δεν υπάρχει χρόνος υλοποίησης του έργου αυτού µέσα

στο έτος 2019, όµως το έργο θα κατασκευαστεί στην ώρα του, κατά τον επόµενο χρόνο.

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, την υπ' αριθµ.19/66/2019 (Α∆Α:ΩΡ27ΟΞΛΜ-Ο86) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κορινθίων,  την παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006  και  τις

διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(µειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Αλ., Ταγαρά Β. Και Κορδώση Χ., µε αρνητική ψήφο)

     Εγκρίνει  την  υπ'  αριθµ.  19/66/2019 (Α∆Α:ΩΡ27ΟΞΛΜ-Ο86)  Απόφαση  του  ∆ιοικητικού

Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κορινθίων που αφορά στην 2η

Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2019,  η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 36/4  4  3  /2019.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 04-11-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

.............................................................................................................................................................

Επισυνάπτεται η  υπ' αριθµ. 19/66/2019 (Α∆Α:ΩΡ27ΟΞΛΜ-Ο86) Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κορινθίων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                        
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   
   

                                                                                          
    
  
                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα πρακτικά της με αριθ. 19 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων 
 
                                                Αριθμός απόφασης  66/2019 
 
Θέμα:« 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

 
Στην Κόρινθο σήμερα την  2α Οκτωβρίου  2019, ημέρα  Τετάρτη   και ώρα  14.00 στα γραφεία του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», μετά από την οικ. 508/27-9-2019 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις  
του Ν. 3852/2010. 
 
   Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σε σύνολο επτά  (7) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) 
μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Πρόεδρος Δ.Σ.  

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡΙΚΑ  

ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

   

Παρούσα ήταν επίσης η κα. Καγιούλη Ελένη, υπάλληλος του νομικού προσώπου, για την τήρηση των 
πρακτικών της συνεδρίασης.  

      Ο Πρόεδρος,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και πρότεινε τη 
συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019», προκειμένου να εξασφαλιστεί πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης νομικών 
υπηρεσιών. Την 30η Οκτωβρίου 2019 συζητούνται στο ΣΤΕ/τμήμα Β΄  αιτήσεις αναίρεσης που ασκήθηκαν 
από τις εταιρείες ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΙΓΟΥΕΙΣ Α.Ν.Ε. και ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΙΓΟΥΕΙΣ ΚΑΡΓΚΟ ΝΕ. κατά των αριθ. 
684,685,686, και 687/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. Το είδος της υποθέσεων, ο 
χρόνος που θα απαιτηθεί για τον χειρισμό τους καθώς και το ύψος του επιδικασθέντος ποσού καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη να προβούμε άμεσα σε ορισμού δικηγόρου.  
Το Δ. Σ. δέχθηκε ομόφωνα να συζητήσει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον και να αποφασίσει επ΄ αυτού. 

    
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος εισηγείται τα εξής: 

ΑΔΑ: ΩΡ27ΟΞΛΜ-Ο86
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Τη ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00/6111 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» προϋπολογισμού 
13.000,00€ με το ποσό των 20.000,00€, ώστε να διαμορφωθεί τελικά στο ποσό των 33.000,00€ με 
ισόποση μείωση του  
ΚΑ εξόδων 10/7135.016 με τίτλο «προμήθεια πλωτής προβλήτας» προϋπολογισμού 44.490,66 κατά 
20.000,00 ώστε να διαμορφωθεί τελικά στο ποσό των 24.490,66€ 

Μετά τις ανωτέρω τροποποιήσεις το υπάρχον αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 3.070,67€. 
Η ανακεφαλαίωση έχει ως εξής: 

 
 

  Ο Πρόεδρος  κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  
  Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη: 

- Την εισήγηση του Προέδρου 
- τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.3 του Ν.3852/2010 
- την κλήση του Συμβουλίου της επικρατείας  
- την άμεση ανάγκη εξασφάλισης πίστωσης για τον ορισμό δικηγόρου. 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 όπως αναφέρεται στην 
ανωτέρω εισήγηση και ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής :    

  
             Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφηκε ως εξής: 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

        
      ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ         ΚΑΡΑΜΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡΙΚΑ 
                                                                                                        ΚΟΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
                                                                                                        ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                                                        ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                                                                                        ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                      Ακριβές απόσπασμα 
                                              Κόρινθος   4  Οκτωβρίου  2019 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                              
                                                             
 
                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  

    470.372,10 ΕΞΟΔΑ  1.305.052,49 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ         3.070,67 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    837.751,06   

ΣΥΝΟΛΟ 1.308.123,16 ΣΥΝΟΛΟ 1.308.123,16 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ  

    470.372,10 ΕΞΟΔΑ  1.305.052,49 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ         3.070,67 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ    837.751,06   

ΣΥΝΟΛΟ 1.308.123,16 ΣΥΝΟΛΟ 1.308.123,16 
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