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Από το Πρακτικό 3/2.02.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  16/2021 
 

Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄»  

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 2α του μηνός Φεβρουαρίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με 
το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 
(Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 141/οικ.1387/25-1-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την 
Δ1α/ΓΠ.οικ.:4992/22-1-2021 (Β΄ 186) ΚΥΑ, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 2796/29-1-2021 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, στους Προέδρους των Κοινοτήτων  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  
συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι  (20) μέλη, δηλαδή: 

      ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                
                         
                            ΑΠΟΝΤΑ 
                     

 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Ταγαράς Βασίλειος 
10. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα,  
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Κονδύλης Μαρίνος 
13. Καρασάββας Ιωάννης 
14. Κεφάλας Σταύρος 
15. Λαμπρινός Παναγιώτης 
16. Πιέτρης Τιμολέων  
17. Πλατής Σπυρίδων  
18. Σπύρου Παναγιώτης 
19. Τζέκου Παρασκευή 

20. Γκερζελής Ιωάννης  
 
 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος 
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Μουρούτσος Γεώργιος 
6. Στριμενοπούλου Γεωργία, Γραμματέας 
7. Ζώγκος Ανδρέας 
8. Δόντης Μιχαήλ 
9. Μανωλάκης Δημήτριος 
10. Καλλίρης Πελοπίδας 
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
12. Πιέτρης Γεώργιος 
13. Κορδώσης Χρήστος 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων συμμετείχαν οι Πρόεδροι της Κοινότητας Κλένιας κ. Μπακλώρης Παναγιώτης και της 
Κοινότητας Λεχαίου κ. Πούλος Ανδρέας, στην τηλεδιάσκεψη. 
Σημειώνεται ότι ο κ. Κεφάλας Σταύρος είναι εκτός σύνδεσης. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 
1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία ΄΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου:  
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄) «Περιεχόμενο και τύπος 
προϋπολογισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄)  «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα 
οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Προϋπολογισμός Δήμων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Τις διατάξεις των ν.4555/2018 και 4623/2019 
 Την ΚΥΑ οικ. 46735/23.7.2020 (ΦΕΚ 3170 Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2021–Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» 

 Την αριθμ. 1442/22-1-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου. 

 Την με αριθμ. 2/14/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του 
Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Κορινθίων έτους 2021  

 Την με αριθμ. 2/9/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό συμβούλιο την 
έγκριση του ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου του Δήμου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αρ. απόφασης 
2/4/8-1-2021).  
 

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά την τοποθέτησή του ότι εμείς δεν συμμετέχουμε στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π. για να  έχουμε ιδία άποψη, αλλά  απ΄ ότι διαπίστωσα και οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δεν 
ψήφισαν τον προϋπολογισμό. Ψηφίζουμε λευκό.  
 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά την τοποθέτησή του ότι εγκρίνουμε το τεχνικό πρόγραμμα και τον 
προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με το ΟΠΔ,  όπως είπα και στην Οικονομική Επιτροπή,  παρά τις σοβαρές 
επιφυλάξεις μας για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου του Δήμου (λιμάνι Κορίνθου, Κάτω 
Άσσος,Κόρφος). Συγκεκριμένα δεν έχουν γίνει ενέργειες ένταξης νέων έργων υποδομής και ανάπτυξης σε προγράμματα, 
όπως Αντ. Τρίτσης, Φιλόδημος, ΕΣΠΑ κλπ είτε με τις υπάρχουσες μελέτες είτε με νέες μελέτες. 
 
Η κα Τζέκου Παρασκευή μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά την τοποθέτησή της ότι θα καταψηφίσουμε γιατί ακολουθεί την  
ίδια λογική με τη  σύνταξη  του προϋπολογισμού του Δήμου. Συνεχίζει στην κατεύθυνση της αφαίμαξης του λαού και μάλιστα 
χωρίς να λαμβάνει καν υπόψη τις καταστροφικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης που επιταχύνθηκε από την πανδημία.  
Είναι πολύ μακριά από τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, από την πραγματικότητα που ζούμε καθημερινά. Δεν βάζει 
σημαντικούς στόχους, όπως είναι η προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού, τα επαρκή σχολεία, η ανακούφιση 
των εργατικών-λαϊκών οικογενειών από σημαντικά προβλήματα. Από την ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε δεν έχει να κερδίσει 
τίποτα ο λαός. Θα βάζει συνέχεια το χέρι στην τσέπη ενώ θα κερδίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, θα προχωράει η 
ιδιωτικοποίηση, θα φορτώνεται η λαϊκή οικογένεια με περισσότερα βάρη και θα πληρώνει για βασικές ανάγκες, την παιδεία, 
την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό. 
 
Ο κ. Σπύρου Παναγιώτης μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά την τοποθέτησή του ότι το βλέπω ως συνέχεια του 
προϋπολογισμού του Δήμου. Δεν υπάρχει αναπτυξιακό πρόγραμμα και δεν αναφέρει σχετικά με τη δημιουργία μαρίνας που  
Θα φιλοξενεί τα ιστιοφόρα ή κρουαζιερόπλοια, για να μπορέσει να επέλθει η τουριστική ανάπτυξη και κατ΄ επέκταση η 
αύξηση της οικονομίας για τις επιχειρήσεις. Θα καταψηφίσω.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας, η οποία  έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, τις αριθμ. 9/21 και 2/21 
αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού  Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων και τις διατάξεις των ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114 Α΄), 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Οι κ.κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να και Ταγαράς Βασίλειος, έδωσαν λευκή ψήφο. Οι 
κ.κ.Τζέκου Παρασκευή και Σπύρου Παναγιώτης ψήφισαν κατά) 
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Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  του νομικού Προσώπου του Δήμου Κορινθίων, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 2/4/2021 απόφαση του νομικού προσώπου.    
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  3 / 16 / 2021 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 04- 02 - 2021 

  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 

   
Αντώνιος Κυριαζής 
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