
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 27 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  13-7-2021 

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό 

Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με 

αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην 

Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1, παρ.1. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 

2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 

κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 

διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και 

ώρα 6:00,  την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ 

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης 

σήμερα την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε 

vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

      Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 

6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων  

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Ζαχαριάς   Σπυρίδων   (συνδέθηκε  κατά  την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 

2) Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 303η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης  «Έγκριση 3ης 

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 

Κορινθίων» αναφέρει ότι, έπειτα από την αντικατάσταση του άρθρου 72 του Ν.3852/10 με την 

παρ.1 του άρθρου 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 νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου, αποφασίζει η  Οικονομική 

Επιτροπή, ενώ με την περίπτ.δ’ της παρ.1 του άρθρου 177 του N.4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 

τεύχος Α’) συμπληρώνεται η υποπερίπτ. vi. της περίπτ. κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 και προστίθεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής επιτροπής και η έγκριση των 

απολογισμών των νομικών προσώπων των δήμων. 

      Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. 

αριθμ.6/24/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΘΠΟΞΛΜ-ΜΒΜ) (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο” με θέμα : “2η Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021” η οποία διαβιβάστηκε στον Δήμο Κορινθίων με το υπ' 

αριθμ. πρωτ. 314/06-7-2021 έγγραφο και εισηγείται την έγκριση της εν λόγω Αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή. 

Ο κ. Σταυρέλης μεταξύ άλλων είπε : «125 χιλιάδες για πλωτή εξέδρα;» 

Ο κ. Πρόεδρος μεταξύ άλλων είπε : «..είναι μεγαλύτερη και διαφορετική» 

Ο κ. Πνευματικός μεταξύ άλλων είπε : «..Διαφωνούμε για τυπικό λόγο, δεν συμμετέχουμε στο 

Ν.Π. Το έργο σας είναι μόνο γραφειοκρατία στο Δ.Λ.Τ.. Λυπάμαι για την απραξία που υπάρχει, 

έχετε αποτύχει, καλό είναι να γίνει αλλαγή Προέδρου. Οι μεγαλύτερες πλωτές εξέδρες θέλουν 

ειδικές αδειοδοτήσεις πολύ πιο δύσκολες. Όσο αφορά για την χωροταξία υπάρχει μελέτη από 

εμάς. Ψηφίζουμε Λευκό».  

Ο κ. Πρόεδρος μεταξύ άλλων είπε : «..δεν δικαιούστε να ομιλείτε για το Δ.Λ.Τ.. Όσο για την 

αλλαγή στην προεδρία είναι δρομολογημένη το έχετε ακούσει τι θα κάνω, αφού τελειώσουμε με τα 

Μπαζώματα του Αγ. Νικολάου. Ασχολούμαστε να τακτοποιήσουμε τις χρήσεις της δικής σας 

θητείας. Δεν είχατε καταφέρει ούτε τον ορκωτό να έχει έτοιμα τα οικονομικά του Δ.Λ.Τ., δεν έχετε 

οριστικοποιήσει ούτε υποβάλει από το έτος 2013 και μετά. Στα Μπαζώματα του Αγίου Νικολάου 

δεν είχε γίνει κάτι για πολλά χρόνια. Έχει γίνει πρόοδος το διάστημα των τελευταίων δύο ετών». 
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Ο κ. Πνευματικός μεταξύ άλλων είπε : «..για να δικαιολογήσετε την απραξία σας μπερδεύετε τα 

Μπαζώματα του Αγ. Νικολάου και αυτό είναι εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Αν 

επιλέξετε να εντάξετε σαν χερσαία λιμενική ζώνη τα Μπαζώματα θα έχετε κάνει ένα μεγάλο 

έγκλημα διότι θα χαρίσετε μια μεγάλη έκταση 80 και πλέον στρεμμάτων στο Λιμάνι και πιθανόν να 

πωληθεί όπως άλλες, από την Κυβέρνηση. Πρέπει να περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου. Το 

δύσκολο κομμάτι το πιο βασικό το κάναμε εμείς. Οριοθετήσαμε γραμμή αιγιαλού – παραλίας. 

Σήμερα είναι ακίνητο του Δημοσίου βάσει του Νόμου περί αιγιαλού – παραλίας». 

Ο κ. Πρόεδρος μεταξύ άλλων είπε : «δεν πρόκειται να εγκληματήσουμε κατά του Δήμου. Στον 

Δήμο θα έλθουν τα Μπαζώματα. Η απραξία είναι δική σας τόσα χρόνια. Η παραχώρηση στον 

Δήμο η εγγραφή τους στα δημόσια κτήματα και η καταχώρηση στο κτηματολόγιο έγινε από εμάς 

με σημαντική βοήθεια από την δικηγόρο – σύμβουλο κα Καραμαλίκη. Τα λοιπά θέματα κινούνται 

όπως πρέπει».  

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ' 

όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. αριθμ.6/24/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΘΠΟΞΛΜ-ΜΒΜ) 

(σε ορθή επανάληψη) Απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

“Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο”, την παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του 

άρθρου 177 του N.4635/19  και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται  

στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος ψηφίζει Λευκό) 

 

Εγκρίνει την 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 

Κορινθίων, με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο” όπως αυτή εμφανίζεται στην υπ' 

αριθμ.6/24/2021 (ΑΔΑ: 6ΜΘΠΟΞΛΜ-ΜΒΜ) (σε ορθή επανάληψη) Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου με θέμα : “3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021”, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.    

  

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/303/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 14-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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