
     

Αριθμός Πρακτικού 52 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  27-10-2021 

 
      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 της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 61910/7-10-

2021 (ΦΕΚ 4674/8-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τo Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021,την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (63η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 31093/22-10-2021 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' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 
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παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7) 

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Μελέτης 

Χρήστος.          

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 578η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2021 αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το 

αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί 

κατ' ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την 

έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου 

τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η 

επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του 

προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του 

ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης 

γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, 

όπως ισχύει, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την 

τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με 

την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.   

      Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 18/10/2021 

εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενο της έχει ως 

εξής: 

 
 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΜΕΡΟΣ Α' 

Στο υπ΄αρίθμ. 30306/18-10-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών  Υπηρεσιών -Τμήμα Πρωτ. Και 

Διεκπεραίωσης του Δήμου Κορινθίων αναφέρονται τα εξής: Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρ. 61 του ν.3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 178 του ν.4635/2019 «το 

Δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών 

συλλογής και μεταφοράς στερών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας 

κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και 

ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

       Κατόπιν αυτού, σας ενημερώνουμε ότι στον ΟΕΥ του Δήμου Κορινθίων υπήρχε μια (1) κενή 

θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, η οποία έχει καλυφθεί ΑΠΌ 20-09-2021 με 

τη διαδικασία της μετάταξης, από υπάλληλο του Δήμου Ζωγράφου, γεγονός που είναι αδύνατον μία 

υπάλληλος να ανταπεξέλθει στις ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων και δη του δημοτικού 

καταστήματος (αποτελούμενο από τρεις ορόφους), των κτιρίων που στεγάζονται τα ΚΕΠ, η 

υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, το ΤΕΒΑ, καθώς και το κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου. Την 

αναγκαιότητα για προσωπικό καθαριότητας τονίζουν η Δ.νση του ΚΕΠ και το Τμήμα Κοινωνικής 

Πρόνοιας στα από 12-10-2021  και 13-10-2021 έγγραφα που σας επισυνάπτουμε. Επίσης το Τμήμα 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων σε απάντηση του αριθ. 30068/15-08-2021 εγγράφου μας μας 

ενημερώνει ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος υπάλληλος. για τον καθαρισμό των ως άνω 

Δημοτικών κτιρίων. 

        Η αποσπασματική απασχόληση κατά τη θερινή περίοδο και τις διακοπές του Πάσχα και των 

Χριστουγέννων των καθαριστριών των σχολικών μονάδων δεν μπορεί να καλύψει σε καμία 

περίπτωση τις επιτακτικές και αυξανόμενες, λόγω covid, ανάγκες καθαριότητας των δημοτικών 

κτιρίων. 

 Επιπρόσθετα στο πλαίσιο εκκίνησης του σχεδιασμού υλοποίησης του νέου  κύκλου του 

κοινωφελούς προγράμματος για το έτος 2021 από τον ΟΑΕΔ, οι πληροφορίες που λαμβάνουμε 

από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ αναφέρουν ότι η έκδοση της προκήρυξης θα πραγματοποιηθεί 

πιθανόν τον μήνα Νοέμβριο 2021. Εάν υποτεθεί ότι οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν όντως εντός του 

Νοεμβρίου, η τοποθέτηση των ωφελούμενών στους επιβλέποντες φορείς, με βάση δεδομένα 

προηγούμενων ετών, δεν θα ολοκληρωθεί σε λιγότερο από 4 μήνες . 

    Προκειμένου να προστατευθεί η υγεία των εργαζομένων αλλά και των προσερχόμενων πολιτών, 

κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω έλλειψης επαρκούς μονίμου προσωπικού, αλλά και λόγω covid, η 

ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο των υπηρεσιών καθαρισμού των ως άνω δημοτικών κτιρίων, 

καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου «ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ».  

Για τους ανωτέρω λόγους, προτείνεται η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο των υπηρεσιών 

καθαρισμού των αναφερόμενων δημοτικών κτιρίων καθώς και του Δημοτικού Θεάτρου «ΘΩΜΑΣ 

ΘΩΜΑΪΔΗΣ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του 

ν.4412/2016 . 

Η συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού 

προτείνεται να ορισθεί σε τέσσερις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης της συνολικής διάρκειας ενός μηνός, σύμφωνα με όσα ορίζει 

το άρ. 217 του ν.4412/2016. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 



προβλεφθεί εγγραφή πίστωσης σε Κ.Α στον προϋπολογισμό έτους 2021, συνολικής 

δαπάνης ύψους 24.800 ευρώ μαζί με ΦΠΑ, προκειμένου ο Δήμος προβεί στην ανάθεση 

εργασιών καθαρισμού σε εξωτερικό συνεργείο, για τον καθαρισμό των αναφερόμενων  

Δημοτικών κτιρίων. 

 

εισηγείται την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους , ως ακολούθως: 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνει: 

  Τον Κ.Α. 00/6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού 
24.550,63€ (ποσό covid 17.550,63€) κατά 5.700,63€ (ποσό covid) και τελικό ποσό 
προϋπολογισμού 18.850,00 (ποσό covid  11.850,00€) 

 

  Τον Κ.Α. 20/6635.0007 με τίτλο «Ειδικός εξοπλισμός WC κτιρίων Δήμου προστασίας 
υγιεινής» προϋπολογισμού 2.000,00€ (ποσό covid 2.000,00€) κατά 2.000,00€ και τελικό ποσό 
προϋπολογισμού 0,00€ . 

 
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 7.700,63€ και από εκεί μεταφέρουμε συνολικά 24.800,00€ 
(17.099,37 από ίδιους πόρους και 7.700,63 από πόρους covid) και ενισχύουμε : 
 

 Τον Κ.Α. 10/6117.0002 με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων» 

προϋπολογισμού 11.500,00€ με το ποσό των 24.800,00 και τελικό προϋπολογισμό 36.300,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 

 
Με σχετική εισήγηση του Τμήματος λογιστηρίου απαιτείται η τροποποίηση του προϋπολογισμού για 
τις ανάγκες ενίσχυσης των ποσών που αποδίδονται από τους ΚΑΠ στο ΝΠΔΔ του Δήμου  ΚΕΠΑΠ 
και αφορούν μισθοδοσία προσωπικού. Συγκεκριμένα : 
 
εισηγείται την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους , ως ακολούθως: 

 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μεταφέρουμε από το αποθεματικό 27.670,11€ και από εκεί  ενισχύουμε : 

 Τον Κ.Α. 00/6715.0020 με τίτλο «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Περιβάλλοντος.» προϋπολογισμού 1.001.237,13€ με το ποσό των 27.670,11 και τελικό 

προϋπολογισμό 1.028.907,24€. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

 

Η Δ/νση τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ΄αρίθμ. 30302/18-10-2021 έγγραφό της και έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 24748/30.8.2021 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΖΙΩΛ7-ΣΦΘ), «Ορισμός 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών». 
2. Το άρθρο 208 [Τεχνικό Πρόγραμμα] του ν. 3463/06 (Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων» 
3. Το Άρθρο 49 [Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων 
Ο.Τ.Α.] του ν. 4830/21 (Α΄ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα 
«ΆΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» 
4. Το άρθρο 67 του ν.4270/14 (Α ΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»  
5. Το γεγονός ότι το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» είναι ενταγμένο στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα τρέχοντος έτους 2021 με το ποσό του 1.000.000,00 ευρώ (Κ.Α. εξόδου 
προϋπολογισμού : 30/7334.0003) 



6. Την αριθ. 101/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τίτλο 
«Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.270.000,00 ευρώ και ημερομηνία 
θεώρησης 11/10/2021 
7. Το γεγονός ότι θα ξεκινήσει η δημοπράτηση του έργου στο τρέχον έτος αλλά αυτή θα 
ολοκληρωθεί στο επόμενο έτος  
 
Εισηγείται : 
τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 
2022 του υπόλοιπου ποσού των 270.000,00 € στον κ.α 30/7334.0003 με τίτλο:”Ανάπλαση 
πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου”,  για την υλοποίηση του. 
 
 

Τέλος ο Πρόεδρος αναφέρει πως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 

αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και να εισηγηθεί 

τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εγγραφή στον δημοτικό προϋπολογισμό του 

επόμενου έτους 2022 του υπόλοιπου ποσού των 270.000,00 € στον Κ.Α. 30/7334.0003 με 

τίτλο: ”Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου”, για την υλοποίηση του εν θέματι έργου 

σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι, διαφωνούμε με τον Κ.Α. που 

αφορά την καθαριότητα γιατί ενισχύοντας αυτόν τον κωδικό ουσιαστικά προχωράτε ακόμα 

ένα βήμα στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στο κομμάτι που έχει να κάνει με την 

καθαριότητα των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου ενώ υπάρχουν εργαζόμενοι, πάντα 

υπήρχαν, για να γίνει σωστή εργασία. Εμείς διαφωνούνε με αυτήν την προοπτική γι’ αυτό 

και ψηφίζουνε αρνητικά.  

Ο Πρόεδρος απατώντας στον κ. Πνευματικό Αλέξανδρο τον ρωτάει για παράδειγμα στα 

δημοτικά ουρητήρια ποιον εργαζόμενο να βάλουμε; από τα άτομα που υπάρχουν αυτή την 

στιγμή στη καθαριότητα δεν μπορεί να μπει κάποιος και αν δεν βάλουμε εκεί έναν ιδιώτη 

να το χειριστεί πείτε μας εσείς ποια είναι η ενναλακτική λύση. 

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι εσείς δεν βάζετε ιδιώτη μόνο 

εκεί, βάζετε σε όλα τα κτίρια, αν και γι’ αυτό υπάρχει λύση, υπάρχουν εργαζόμενοι στην 

καθαριότητα οι οποίοι λόγω προβλημάτων υγειάς δεν μπορούν να εργαστούν στα 

απορριμματοφόρα και μπορούν να εργαστούν εκεί. 

Ο Πρόεδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, επειδή το έχουμε εξετάσει το θέμα είναι κάποιες 

περιπτώσεις που δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. 

 

Η αρνητική ψήφος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου θεωρείται άκυρη, καθώς δεν 

ανταποκρίνονται σε εναλλακτική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 & 9 του 

άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την 



παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4623/2019 και ισχύουν από 09-08-2019 και σύμφωνα με 

παρ. IV  της εγκυκλίου 108 Υπ. Εσ. . 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπ’όψιν την 

ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 18.10.2021 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, 

τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύουν, τις διατάξεις 

των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν, την παρ. IV της 

εγκυκλίου 108 Υπ. Εσ., καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη 

 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

((ΜΜεε  μμηη  έέγγκκυυρρηη  ααρρννηηττιικκήή  ψψήήφφοο  ττοουυ  κκ..  ΠΠννεευυμμααττιικκοούύ  ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ))  

 

ΑΑ..  ΥΥπποοββάάλλλλεειι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΚΚοορριιννθθίίωωνν  ππρροοςς  ψψήήφφιισσηη  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς  

ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ  έέττοουυςς  22002211,,  όόππωωςς  ααυυττόό  αακκρριιββώώςς  κκααιι  ααννααλλυυττιικκάά  

ππεερριιγγρράάφφεεττααιι  σσττηηνν  ααππόό  1188--1100--22002211  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  

ΚΚοορριιννθθίίωωνν  σσττοο  ιισσττοορριικκόό  ττηηςς    ππααρροούύσσηηςς..  

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων τη δέσμευση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 

2022 του υπόλοιπου ποσού των 270.000,00€ στον Κ.Α. 30/7334.0003 με τίτλο:”Ανάπλαση 

πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου”, για την υλοποίηση του, όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στην από 18-10-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Κορινθίων στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/578/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,  27-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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