
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 32/30.11.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  290/2020 

 
Θέμα 2ο  Η.Δ.: «Επέκταση μίσθωσης χώρου στο μισθωμένο κτήριο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του 
Δήμου Κορινθίων, χωρίς δημοπρασία και καθορισμός τιμής μίσθωσης»  
 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε 
χώρα  δια περιφοράς, η 32η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με 
αριθμ. πρωτ. 36249/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 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, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, 
με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την 30η  Νοεμβρίου 
2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ 
και της υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν τα  είκοσι τρία (23) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                
            ΑΠΟΝΤΑ 

                     

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Μουρούτσος Γεώργιος   
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Κονδύλης Μαρίνος 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Κεφάλας Σταύρος 
17. Ζώγκος Ανδρέας 
18. Πιέτρης Τιμολέων  
19. Καλλίρης Πελοπίδας 
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
21. Πλατής Σπυρίδων  
22. Τζέκου Παρασκευή 
23. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 

1. Πνευματικός Αλέξανδρος 
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Ταγαράς Βασίλειος 
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας 
7. Λαμπρινός Παναγιώτης 
8. Κορδώσης Χρήστος 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Σπύρου Παναγιώτης 
 
 
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω2Θ7ΩΛ7-ΡΨΓ



Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων  
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική 
επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης,  
 
Για το ανωτέρω 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επέκταση μίσθωσης χώρου στο μισθωμένο κτήριο του Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων, χωρίς δημοπρασία και καθορισμός τιμής μίσθωσης» έχει αποσταλεί στα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 35974/24-11-2020 έγγραφο αίτημα του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων στο  οποίο αναλυτικά αναφέρονται 
τα κάτωθι: 
 

<<ΘΕΜΑ: « ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ». 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’ /2006), όπως ισχύει 

2. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’ /2010)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄/2003) 

4. Το Προεδρικό Διάταγμα 270/1981(ΦΕΚ 77 Α΄/1981) 

5. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-2020(ΑΔΑ:66Κ046ΜΤΛ6-ΤΙ9) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 (ΑΔΑ:Ω2Δ946ΜΤΛ672Η) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

7. Το υπ΄ αριθμ. 75317/8-11-2020 (ΑΔΑ Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ), έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

8. Την υπ΄αριθ. 13/268/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων  

9. Το υπ΄αριθμ. 62286/20-11-2014 (ΑΔΑ: 6ΦΦ6ΩΛ7-ΒΡΣ) συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του κ. 

Παπαδημητρίου Κων/νου.   

10. Το από 16/11/2020  Έγγραφο της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου του Ν. 3463/2006.  

11. Τo γεγονός ότι το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας για την εύρυθμη λειτουργία του έχει ανάγκη επέκτασης των γραφείων, στα 

οποία στεγάζεται, λόγω της αύξησης των υπαλλήλων και των αρμοδιοτήτων του.  

12. Την ανάγκη αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης πολιτών λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων του  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας 

του Δήμου Κορινθίων, παρά τους περιορισμούς που ισχύουν λόγω COVID -19.   

13. Το με αριθμ. 35803/23-11-2020 γραπτή πρόσφορά του  κ. Παπαδημητρίου Κων/νου, ιδιοκτήτη του κτηρίου επί της οδού 

Αδειμάντου 22, όπου στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων.  

 

Με την υπ΄αριθ. 13/268/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, κατακυρώθηκε η εκμίσθωση ακινήτου στο 

Δήμο από τον κ. Παπαδημητρίου Κων/νο, ο οποίος έχει την απόλυτη κυριότητα, εξουσία και κατοχή του κτηρίου 101,37 τμ. στην Κόρινθο 

επί της οδού Αδειμάντου 22, όπου στεγάζεται το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων. Τα  ως άνω ορίζονται ρητά και 

στο υπ΄ αριθμ. 62286/20-11-2014 σχετικό συμφωνητικό μίσθωσης του Δήμου Κορινθίων με τον κ. Παπαδημητρίου Κων/νο. 

Αναλυτικότερα  το  ήδη μισθωμένο οίκημα, στον 2ο όροφο επί της οδού Αδειμάντου 22 στην Κόρινθο,  με διαθέσιμο εμβαδόν 81,89 τ.μ., 

είναι  διαμορφωμένο σε δυο χώρους γραφείων και ένα χώρο υποδοχής και αναμονής κοινού.  Επίσης έχει μισθωθεί και χώρος 19,48 τ.μ. 

στον ημιώροφο του κτηρίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως αποθήκη, για τις ανάγκες του Τμήματος. Επομένως ο συνολικά μισθωμένος 

χώρος είναι 101,37 τ.μ. Το μισθωμένο οίκημα δεν διαθέτει τουαλέτες κοινού και γραφείο συνεντεύξεων, που κρίνονται απαραίτητοι χώροι 

για την  εξυπηρέτηση του κοινού, την τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, 

αντίστοιχα. Το υπάρχον μισθωμένο οίκημα,  επίσης,  δεν επαρκεί να καλύψει τις κτηριακές ανάγκες της Υπηρεσίας και κρίνεται άμεση η 

ανάγκη επέκτασης του χώρου στον οποίο στεγάζεται επειδή στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας σήμερα  υπηρετούν συνολικά 7  μόνιμοι 

υπάλληλοι και ΥΔΑΧ, 3 υπάλληλοι με 8μηνη σύμβαση ΟΑΕΔ και πρόκειται να ενταχθούν στο δυναμικό της υπηρεσίας, επιπλέον και οι 

υπάλληλοι των προγραμμάτων  «Βοήθεια στο Σπίτι», με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψής τους, γεγονός που κάνει επιτακτική 

την ανάγκη επέκτασης της μίσθωσης των γραφείων που στεγάζεται η υπηρεσία.  

Επί προσθέτως παρά  των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας του  COVID -19, η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση πολιτών,   δεν 

δύναται  να αντικατασταθεί με τηλεργασία, λόγω της φύσης των αρμοδιοτήτων του Τμήματος (αιτήσεις ΚΕΑ – Επίδομα Στέγασης, 

Κοινωνικές Έρευνες, ψυχοκοινωνική στήριξη ατόμων και οικογενειών κτλ). Λαμβάνοντας υπόψιν τις οδηγίες των αρμοδίων υπουργείων, 

περί  των έκτακτων μέτρων  αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και της φύσης των αρμοδιοτήτων του 

Τμήματος,  είναι αδύνατον  να τηρηθούν στα υπάρχοντα γραφεία, οι προβλεπόμενες αποστάσεις τόσο  μεταξύ των υπαλλήλων, όσο και  

μεταξύ των υπαλλήλων και του κοινού που προσέρχεται στην  υπηρεσία, όπως αυτές ορίζονται στην  αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 (ΑΔΑ:Ω2Δ946ΜΤΛ672Η) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στο διαθέσιμο μισθωμένο οίκημα 

που σήμερα στεγάζεται το Τμήμα. Στο υπ΄ αριθμ. 75317/8-11-2020 (ΑΔΑ Ψ7Ψ746ΜΤΛ6-ΟΚΩ), έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

επισημαίνεται ότι  «οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των δήμων της χώρας, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου πρέπει να 

είναι σε ετοιμότητα ώστε να παρέχουν ιδιαίτερης σημασίας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης».  

Συμπληρωματικά αναφέρονται οι, από 25/09/2020, αυστηρές συστάσεις   του  ιατρού εργασίας κ. Ρητινιώτη Νικόλαου, περί 
αναγκαιότητας  μείωσης των γραφείων που υπάρχουν στο χώρο και της ύπαρξης συνθηκών συγχρωτισμού των υπαλλήλων, που 
δυσχεραίνονται  με πρόσθετη παρουσία κοινού. 

ΑΔΑ: Ω2Θ7ΩΛ7-ΡΨΓ



Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες, λόγω του COVID-19, κρίνεται απαραίτητο να 
παρέχει συνεχείς και απρόσκοπτες υπηρεσίες στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας και έτσι δημιουργείται  ένας επιπρόσθετος 
λόγος εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης επέκτασης  των γραφείων του Τμήματος, προκειμένου να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα 
περιορισμού του COVID-19.  
Με το εδάφιο ε της  παραγράφου. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3130/03, ορίζεται ότι επιτρέπεται μίσθωση ακινήτων χωρίς δημοπρασία, όταν 
πρόκειται για την επέκταση ήδη εγκαταστημένης υπηρεσίας σε μη μισθωμένους χώρους του ίδιου ή παρακείμενου ακινήτου, οι οποίοι δεν 
υπερβαίνουν την επιφάνεια του ήδη μισθωμένου ακινήτου. Η χρονική διάρκεια του ακινήτου δεν μπορεί να υπερβαίνει ως χρόνο την 
κύρια μίσθωση.(Σχετ.Πράξη 281/2011 Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμήμα ΙΙ). 
 Για την κάλυψη των αναγκών  του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα με βάση των  ανωτέρω,   
κρίνεται απαραίτητη η επέκταση μίσθωσης επιπλέον γραφείων. 
 Προτείνεται δε  η μίσθωση του γραφείου Β2 του 2ου ορόφου, συνολικού εμβαδόν 80,26 τ.μ., που βρίσκεται στον ίδιο όροφο με το ήδη 
εκμισθωμένο γραφείο Β1 με εμβαδόν 81,89 τ.μ.. Το προς μίσθωση  γραφείο   είναι μικρότερου εμβαδού από το ήδη εκμισθωμένο 
γραφείο Β1.  
Με το υπ΄αριθμ. 35803/23-11-2020 έγγραφό του, ο Κ. Παπαδημητρίου Κων/νος, ιδιοκτήτης του προς εκμίσθωση ακινήτου, υπέβαλε 
προσφορά για την εκμίσθωση του γραφείου Β2,  ύψους ποσού 380,00€ μηνιαίως, ήτοι ποσού μικρότερου του αρχικού τιμήματος 
μίσθωσης του γραφείου Β1  ύψους 495,00€ .  
Η δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 15/6236.0004 και τίτλο: 
«Μισθώματα Κτηρίου Πρόνοιας»  
Κατόπιν των ανωτέρω, 
 

Εισηγούμαστε: 
 Α)  Την λήψη απόφασης περί έγκρισης της  επέκτασης μίσθωσης,  με την μίσθωση του γραφείου Β2, που βρίσκεται επί του  ίδιου 
ορόφου με το γραφείο Β1, που ήδη στεγάζεται η υπηρεσία,  επί της οδού Αδειμάντου 22, για διάστημα που δεν μπορεί να ξεπερνάει το 
χρόνο της αρχικής μίσθωσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το 
ιστορικό της παρούσης. 
Β) Τον καθορισμό της τιμής μισθώματος στο ποσό των 380,00€ μηνιαίως, σύμφωνα με την γραπτή προσφορά του κ. Παπαδημητρίου 
Κων/νου και τη διατήρηση των όρων της αρχικής σύμβασης. 
Γ) Την εξουσιοδότηση   του Δημάρχου  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης.  

Παρακαλούμε  για τη λήψη σχετικής απόφασης.>> 

Ο κ. Κονδύλης Μαρίνος, δήλωσε: Είναι άκρως απαραίτητο το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας να μεταφερθεί σε νεότερο 
κτίριο ή τουλάχιστον σε μεγαλύτερο χωροταξικά κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Κορινθίων προκειμένου να μην χρειάζεται να πληρώνει 
μίσθωμα ο Δήμος.  

 

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (23 παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με 
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ψήφισαν υπέρ και οι 23 Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. 
Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 3. Κόλλια Κωνσταντίνα, 4. Παπαδημητρίου Σωτήρης, 5. Μπίτζιος 
Δημήτριος, 6. Καρσιώτης Παναγιώτης, 7. Πούρος Γεώργιος, 8. Κεφάλας Σταύρος, 9. Ζώγκος Ανδρέας, 10. Ραντίτσα –
Βασιλάκου Μαρίνα, 11.Σταυρέλης Νικόλαος, 12. Μουρούτσος Γεώργιος, 13. Κονδύλης Μαρίνος, 14. Μανωλάκης 
Δημήτριος, 15. Δόντης Μιχαήλ, 16. Καρασάββας Ιωάννης, 17. Καλλίρης Πελοπίδας, 18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 19. 
Πλατής Σπυρίδων, 20. Πιέτρης Τιμολέων, 21. Τζέκου Παρασκευή, 22. Γκερζελής Ιωάννης και 23. Κυριαζής Αντώνιος. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς 
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αποσταλμένα έγγραφα, την αριθ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», τις υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις 
διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί των καταμετρημένων ψήφων) 

Α. Την επέκταση μίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, στο μισθωμένο κτήριο που βρίσκεται στην οδό Αδειμάντου 22, συνολικού 
εμβαδού 101,37 τ.μ. (εμβαδόν 81,89 τ.μ στο 2ο όροφο & εμβαδόν 19,48 τ.μ. στον ημιώροφο) ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου 
Παπαδημητρίου, που έχουν στεγαστεί οι υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το με αρ. 62286/2014 συμφωνητικό μίσθωσης, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εν λόγω υπηρεσίας  
Το προς μίσθωση γραφείο Β2 συνολικού εμβαδού 80,26 τ.μ., βρίσκεται στο ίδιο κτίριο, επί του δεύτερου (2) ορόφου, είναι 
μικρότερου εμβαδού  από το ήδη εκμισθωμένο μίσθιο και το μίσθωμα είναι μικρότερο του αρχικού , όπως αυτό προκύπτει 
από το από 1-11-2014 υπογραφέν συμφωνητικό μίσθωσης, ανερχομένου τούτου στο ποσό των 380,00 € μηνιαίως και ως εκ 
τούτου πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 εδ. ε του Ν. 3130/2003, όπως αναλυτικά αυτές 
περιγράφονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης του μηνιαίου πλέον  μισθώματος ανερχομένου συνολικά στο ποσό 
των 875,00 €.  
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Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ 
15/6236.0004 και τίτλο: «Μισθώματα Κτηρίου Πρόνοιας», η οποία θ΄ ακολουθήσει και τα επόμενα έτη , μέχρι τη λήξη του 
συμφωνητικού μίσθωσης. 

 
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                   Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 290 / 2020 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 04- 12 - 2020 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

 Αντώνιος Κυριαζής 
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