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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 34/18.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  545/2019 
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 162/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης ν.π. με 
την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” ως προς το άρθρο 5 » 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2019, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το 
Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 45220/13-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε 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 είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:  
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ 
                         ΑΠΟΝΤΑ 
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ 
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ   
10. Ταγαράς Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
11. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
12. Μπουρσέ Ηλίας 
13. Σταυρέλης Νικόλαος 
14. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας 
15. Μουρούτσος Γεώργιος 
16. Καρασάββας Ιωάννης  
17. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ  
18. Μανωλάκης Δημήτριος 
19. Δόντης Μιχαήλ 
20. Λαμπρινός Παναγιώτης 
21. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1ου ΗΔΘ 

22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος,  
23. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1ου ΗΔΘ  
24. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ  
25. Πλατής Σπυρίδων  
26. Πιέτρης Τιμολέων 
27. Ασημακόπουλος Μάριος, αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ  
28. Τζέκου Παρασκευή  
29. Γκερζελής Ιωάννης 

 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
2.   Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 

      3.    Μελέτης Χρήστος,  
4.  Ζώγκος Ανδρέας - Αντιπρόεδρος 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω 
πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-΄Ασσου 
4. Ζούζας Γεώργιος 
5. Καραμπέτσος Ιωάννης –Αγγελοκάστρου 
6. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου  
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
8. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
9. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου 
10. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
11. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
12. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
13. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
5. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 2ο 
θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 162/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
σύστασης ν.π. με την επωνυμία “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” ως προς το άρθρο 5» έθεσε 
υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:  
1. Την αριθμ. 162/2011 (ΦΕΚ 1314/16-06-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης ν.π. με την 

επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με συγχώνευση όλων των νομικών προσώπων 
παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ των τέως Δήμων Κορινθίων, Άσσου - Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας. 

2. Την αριθμ. 257/2017 (ΦΕΚ 3369/Β’/27-9-2017) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Τροποποίησης της 
αριθμ. 162/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύστασης  ν.π. με την επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ ως προς το άρθρο 5» σύμφωνα με την οποία τροποποιείται  η 
αριθμ. 162/2011  ως προς το άρθρο –5Α- ΠΟΡΟΙ  και ως προς το άρθρο 7- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ως εξής: 
ΑΡΘΡΟ 5 Α ΠΟΡΟΙ 
Από: Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 484.000 € 
Σε: Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 100.000 €. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (τελευταία παράγραφος) 
Από: Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 
484.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0019, η επιβάρυνση του πρου/σμού για τα επόμενα έτη θα είναι 
αντίστοιχη και θα εγγράφεται στους ίδιους κωδικούς του εκάστοτε πρου/σμού. 
Σε: Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 
100.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0019, η επιβάρυνση του πρου/σμού για τα επόμενα έτη θα είναι 
αντίστοιχη και θα εγγράφεται στους ίδιους κωδικούς του εκάστοτε πρου/σμού. 

3. Την αριθμ. 18/54/2019 απόφαση του ν.π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ με θέμα : Αίτημα 
περί αύξησης της τακτικής επιχορήγησης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων και ανάκληση υπ’ 
αριθμ. 16/47/2019 απόφασής του σύμφωνα με την οποία το ανωτέρω ν.π. αιτείται  η τακτική επιχορήγησή του από το 
Δήμο Κορινθίων να ανέλθει στο ποσό των 484.000,00€. 

4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της 
έχει ως εξής: 
<< Με την  υπ’ αριθμ. 162/13-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων αποφασίστηκε η 
συγχώνευση των Νομικών Προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 1& 2, του άρθρου 103 του ν. 3852/2010. Τα Νομικά 
πρόσωπα που ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία  : ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ είναι:   

1.Οργανισμός Βρεφονηπιακών κι Παιδικών Σταθμών Δήμου Κορινθίων. 
2.Α΄ΚΑΠΗ Κέντρου Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Κορινθίων 
3.Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων 
4.Γ΄ΚΑΠΗ Αρχαίας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων 
5.Δ΄ΚΑΠΗ Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων 
6.Ε΄ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας Δήμου Κορινθίων  
7.ΣΤ΄ΚΑΠΗ Δήμου Κορινθίων 
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8. Ζ΄ΚΑΠΗ Σολομού Δήμου Κορινθίων 
9.ΚΑΠΗ Δήμου Άσσου – Λεχαίου 
10.Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Άσσου – Λεχαίου 
11.Δημοτικός Παιδικός και Βρεφονηπιακός Σταθμός  Δήμου Τενέας  
12. Α΄ΚΑΠΗ Χιλιομοδίου Δήμου  Τενέας 
13.Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Κορίνθου (ΔΗΚΕΚ) 
14.Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Άσσου – Λεχαίου 
15.Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση  Σαρωνικού 
16. Δημοτική Κοινωφελής επιχείρηση Σολυγείας. 
 
Πόροι του νομικού προσώπου είναι: 
Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων. 
Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Κάθε μορφής δωρεών, εισφορών, και κληροδοσιών.  
Εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών ή δικαιωμάτων χρήσης πραγμάτων που παρέχονται από το Ν.Π. 
Πρόσοδοι από την περιουσία του Ν.Π. 
Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχή από το κράτος ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό, νομικό ή φυσικό 
πρόσωπο, είτε απευθείας προς το νομικό πρόσωπο είτε προς το Δήμο για λογαριασμό του.  
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων επιχορηγείται ετησίως από το Δήμο Κορινθίων με το ποσό των 
100.000,00 €  από Πόρους του   Δήμου  Κορινθίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/257/2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου  
(ΦΕΚ 3369/27-9-2017 τ. β΄) περί «Τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του 
Δήμου Κορινθίων με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων». 
 
Λαμβάνοντας υπόψιν:  
Την εκτεταμένη περίοδο οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διάγει η πατρίδας μας τη τελευταία δεκαετία, η οποία έχει 
επηρεάσει τη διαχείριση  οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής  της τοπικής αυτοδιοίκησης  και κατ΄ επέκταση και το Δήμο 
Κορινθίων.  
Τη διαχείριση των περιορισμένων ίδιων πόρων του Νομικού Προσώπου που προέρχονται αποκλειστικά  από τα τροφεία 
των παιδικών σταθμών και από τις εισφορές μελών των ΚΑΠΗ του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων. 
Τα έσοδα από ΚΑΠ (Υπουργείου Εσωτερικών) που κατανέμονται από το Δήμο Κορινθίων και αφορούν κυρίως την 
κάλυψη μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού του νομικού προσώπου και που τα τελευταία χρόνια το ποσό κατανομής 
είναι σταθερό. 
Τη  μείωση  της   ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του νομικού προσώπου  από το ποσό των 484.000,00 € (ΦΕΚ 1314/16-
06-2011άρθρο 5Α πόροι)  σε 100.000,00 €  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/257/2017 απόφαση Δημ. Συμβουλίου  (ΦΕΚ 
3369/27-9-2017 τ. β΄) περί «Τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου 
Κορινθίων με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων». Παράλληλα με την ανωτέρω τροποποίηση 
ορίστηκε και η κατανομή του οφειλόμενου ποσού τακτικής επιχορήγησης από το Δήμο Κορινθίων ήτοι 1.052.000,00 € σε 
τρείς (3) ισόποσες δόσεις όπου καταβλήθηκαν κατά τα έτη 2017 -2018 – 2019 . 
Το γεγονός ότι ο ανωτέρω περιορισμός της ετήσιας επιχορήγησης προς το νομικό πρόσωπο δεν επιτρέπει την  
ολοκληρωμένη εκτέλεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών ενός φορέα με πολλές κτιριακές υποδομές (9 παιδικοί σταθμοί, 
13 ΚΑΠΗ, ευρ. πρόγραμμα ΚΗΦΗ)  και  ανάγκες σε πολύ  ευαίσθητα θέματα  όπως αυτά της εποπτείας των  
βρεφονηπιακών σταθμών, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των ΚΑΠΗ. 
Την ταμειακή απεικόνιση της λειτουργίας του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής  και τους απολογισμούς που λήφθηκαν 
υπόψιν για την περίοδο 2017 – 2018. 
Τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε λειτουργικές δαπάνες όλων των δομών του νομικού προσώπου και αφορούν 
πληρωμές παγίων – δαπανών μισθωμάτων, μεταφορών, προμηθειών τροφίμων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, 
συντηρήσεις και επισκευές μονίμων εγκαταστάσεων, προμήθειες λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες ελεύθερων επαγγελματιών, 
είδη καθαριότητας, πολιτιστικές εκδηλώσεις, θερμαλισμό μελών ΚΑΠΗ.  
Της  διαπίστωσης κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού 2020   της μη επάρκειας των απαιτούμενων πιστώσεων 
προκειμένου το νομικό πρόσωπο να λειτουργήσει χωρίς περιορισμούς και να καλύψει  τις λειτουργικές του δαπάνες .  
Δεδομένου ότι το έτος 2020 η κατανομή που θα γίνει από το Δήμο Κορινθίων αφορά  μόνο το ποσό  των 100.000,00 €  ως  
τακτική επιχορήγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/257/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων  
(ΦΕΚ 3369/27-9-2017 τ. β΄) . 
 Τις απαιτούμενες  δαπάνες λειτουργίας του Ν.Π.  οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν στο σύνολό τους με τους πόρους 
που αποδίδονται  (από τακτικά έσοδα-ίδιοι πόροι και επιχορήγηση Δήμου) ή από έκτακτα έσοδα των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», Βοήθεια στο Σπίτι και ΚΗΦΗ  που ενδεικτικά   
είναι οι κάτωθι  : 
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Απαιτούμενες δαπάνες: 

1. Τρόφιμα 217.000,00   € 

2. Είδη Καθαριότητας 60.000,00    € 

3. Επικοινωνίες 15.000,00   € 

4. Αμοιβές ελεύθερων 

επαγγελματιών  

22.000,00    € 

5. Μισθώματα κτιρίων 79.000,00   € 

6. Μισθώματα 

μεταφορικών μέσων για 

θερμαλισμό μελών 

ΚΑΠΗ 

 

15.000,00   € 

7. Φωτισμός (ΔΕΗ) 70.000,00   € 

8. Συντηρήσεις κτιρίων  100.000,00  € 

9. Μεταφορές γενικά 

παιδικών και ΚΑΠΗ 

105.000,00  € 

10. Έξοδα πολιτιστικών  

εκδηλώσεων 

25.000,00   € 

11. Θερμαλισμός ΚΑΠΗ  25.000,00  € 

 ΣΥΝΟΛΟ  733.000,00  € 

 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του νπδδ «Κέντρο Κοινωνικής 
Πολιτικής  Δήμου Κορινθίων»  θα πρέπει να καθοριστεί η τακτική επιχορήγηση από το δήμο στο ποσό των 484.000,00 € .  
 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε την τροποποίηση του άρθρου 5 Α ΠΟΡΟΙ 
και του άρθρου 7 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  της συστατικής Πράξης του ν.π.δ.δ. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων και 
η ετήσια τακτική ενίσχυση του εν λόγω ν.π. από το Δήμο Κορινθίων να αυξηθεί από 100.000,00€ σε 484.000,00€  
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και 
λαμβάνοντας υπόψη τις αριθμ. 162/2011 και 257/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 54/2019 
απόφαση του ν.π., την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

Τροποποιεί την αριθμ. 257/2017 (ΦΕΚ 3369/Β΄/27-9-2017) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία είχε 
τροποποιηθεί η αριθμ. 162/2011 (ΦΕΚ 1314/16-06-2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύστασης  ν.π. με 
την επωνυμία ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄ και η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 
191741/14-9-2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως προς το άρθρο –5Α- ΠΟΡΟΙ  και 
ως προς το άρθρο 7 (τελευταία παράγραφος) - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ,  ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 5 Α ΠΟΡΟΙ 
Από: Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 100.000 € 
Σε: Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων 484.000 €. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (τελευταία παράγραφος) 
Από: Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 
100.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0019, η επιβάρυνση του πρου/σμού για τα επόμενα έτη θα είναι αντίστοιχη 
και θα εγγράφεται στους ίδιους κωδικούς του εκάστοτε πρου/σμού. 
Σε: Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του Δήμου Κορινθίων ποσού 
484.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6715.0019, η επιβάρυνση του πρου/σμού για τα επόμενα έτη θα είναι αντίστοιχη 
και θα εγγράφεται στους ίδιους κωδικούς του εκάστοτε πρου/σμού. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 162/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

                
 
 

ΑΔΑ: ΨΜΠ9ΩΛ7-ΒΞΥ



 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει 

                   Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  34 / 545/ 2019. 
              

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 30 - 12 - 2019 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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