
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 62 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  7-12-2021 

 
      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. 72486/19-11-

2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 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 τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

6 Δεκεμβρίου 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.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

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

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 35983/03-12-2021 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. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

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 επτά (7) μέλη κι 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 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης),  

2) Μελέτης Χρήστος,  

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

 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 699η: 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 06.12.2021 εισήγηση 

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

 
 
 

ΑΔΑ: 6Κ9ΚΩΛ7-ΒΤΨ



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΜΕΡΟΣ Α' 
 

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

Μειώνει  

 Τον Κ.Α.20/6322.0001 με τίτλο: “Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων” προϋπολογισμού 

7.000,00 ευρώ κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 6.000,00 € 

 Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 1.000,00€ και δημιουργούμε ισόποσα: 

 Τον Κ.Α.20/6321.0001 με τίτλο: “Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων” ποσού 

1.000,00€ 

ΜΕΡΟΣ Β' 

 
Σύμφωνα α) με την 85940/2021 απόφαση του Υπουργείου εσωτερικών κατανεμήθηκε στο Δήμο μας 

ποσό 36.342,50€ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων και β) με το υπ΄αρίθμ. 1824/2021 

γραμμάτιο είσπραξης εισπράξαμε συνολικά ποσό 141.850,00 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων.  

Θα πρέπει να αποδεχτούμε το ποσό και να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό κατά το ποσό της 

υπέρβασης και συγκεκριμένα για τη διαφορά των 42.267,50€ ως εξής: 

 

Ω προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εσόδων : 

ενισχύουμε 

 Τον Κ.Α.4311.0001 με τίτλο: “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων 
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (αρθρο 55 ν. 1946/1991)” προϋπολογισμού 559.775,00 
ευρώ με το ποσό των 42.267,50 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 602.042,50 € 
 

 Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 42.267,50€ και ενισχύουμε ισόποσα: 

 Τον Κ.Α. 00/6711.0001 με τίτλο: “Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές” προϋπολογισμού 
606.755,15 ευρώ με το ποσό των 42.267,50 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 649.022,65 € 

 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

 
Στο από 3/12/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου αναφέρονται τα εξής: 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την αριθ. 54/619/2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΧΦΗΩΛ7-7ΤΘ) με την οποία εγκρίθηκε ο 
επανελεχθέντας 2ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη 
αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές παραλιακού μετώπου 
και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά», σε συνέχεια της αριθ. Α176/2018 σχετικής 
Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης 

 Την αριθ. 54/621/2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 6ΤΨΨΩΛ7-Θ95) με την οποία εγκρίθηκε ο εξώδικος 
συμβιβασμός του Δήμου με τους ενάγοντες 

 Την αριθ. 54/620/2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9ΡΙ0ΩΛ7-Κ4Ι) με την οποία εγκρίθηκε ο 
επανελεχθέντας 3ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης νέου Γ.Π.Σ. 
Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το Ν.2508/97», σε συνέχεια της αριθ. Α175/2018 σχετικής 
Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης 

 Την αριθ. 41/293/2021 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΡΞΜΩΛ7-Ψ2Κ) με την οποία εγκρίθηκε ο εξώδικος 
συμβιβασμός με τον ενάγοντα 

 
Εισηγείται 

 (Α) Την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους , ως ακολούθως: 

ΑΔΑ: 6Κ9ΚΩΛ7-ΒΤΨ



Την ένταξη στο Πίνακα των Συνεχιζόμενων Μελετών τη μελέτη με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη 
αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές παραλιακού μετώπου και της 
παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά» προϋπολογισμού 46.911,00 ευρώ  
Την ένταξη στο Πίνακα των Συνεχιζόμενων Μελετών τη μελέτη με τίτλο «Σύνταξη μελέτης νέου 
Γ.Π.Σ. Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το Ν.2508/97» προϋπολογισμού 71.525,00 ευρώ  
Τη μείωση του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου» στο ποσό 
των 431.564,00 ευρώ  
 

 (Β) Την Τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως ακολούθως 

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

μειώνουμε: 

 τον Κ.Α. 30/7333.0009 & τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου» προϋπολογισμού 
550.000,00€ κατά 118.436,00 ευρώ [Πόροι Δήμου] και τελικό προϋπολογισμό 431.564,00 
ευρώ [Αριθμ. 33101/9.11.2021 σύμβαση, ΑΔΑΜ 21SYMV009502904] 

 
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 118.436,00€ και δημιουργούμε ισόποσα: 

 

 Τον Κ.Α. 30.7412.0014 με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου 
πόλης Κορίνθου στις περιοχές παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του 
ρέματος Ξηριά» [Πηγή Χρηματοδότησης : ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ] με την εγγραφή 
πίστωσης ποσού 46.911,00 ευρώ. 

 Τον Κ.Α. 30.7412.0017 με τίτλο «Σύνταξη μελέτης νέου Γ.Π.Σ. Δήμου Κορινθίων σύμφωνα 
με το Ν.2508/97» [Πηγή Χρηματοδότησης : ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ]με την εγγραφή 
πίστωσης ποσού 71.525,00 ευρώ. 
 

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

πρέπει να αποδεχθεί το ποσό των 42.267,50€ και να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι διαφωνεί ως προς 

το μέρος Γ΄ της εισήγησης που αφορά τον 2ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική 

μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κορίνθου στις περιοχές παραλιακού μετώπου 

και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος Ξηριά», σε συνέχεια της αριθ. Α176/2018 σχετικής 

Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και τον 3ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο 

«Σύνταξη μελέτης νέου Γ.Π.Σ. Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με το Ν.2508/97», σε συνέχεια της αριθ. 

Α175/2018 σχετικής Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης. 

 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι απέχει από την 

ψηφοφορία του εν λόγω θέματος μόνο ως προς το μέρος Γ’ της εισήγησης που αφορά τον 2υ 

Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλης Κορίνθου στις περιοχές παραλιακού μετώπου και της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος 

Ξηριά», σε συνέχεια της αριθ. Α176/2018 σχετικής Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης και 

τον 3ο Συγκριτικό Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης νέου Γ.Π.Σ. Δήμου Κορινθίων 

ΑΔΑ: 6Κ9ΚΩΛ7-ΒΤΨ



σύμφωνα με το Ν.2508/97», σε συνέχεια της αριθ. Α175/2018 σχετικής Απόφασης Διοικητικού 

Εφετείου Τρίπολης. 

Η αρνητική ψήφος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου για την κατατεθείσα πρόταση από τον Πρόεδρο 

της Οικονομικής Επιτροπής, θεωρείται άκυρη, καθώς δεν έχει κατατεθεί εναλλακτική πρόταση και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν μετά 

την τροποποίηση τους με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4623/2019 με ισχύ την 09-08-2019 και 

σύμφωνα με παρ. IV  της εγκυκλίου 108 Υπ. Εσ. . «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 

συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ 

εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 77 του 

4172/2013, όπως πλέον ισχύουν». 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ’όψιν 

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 06.12.2021 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 ΤΟΥ Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις της 

παρ.8 του άρθρου 77 του Ν 4172/2013 όπως ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν 

υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, παρ. 10 του Ν. 

4555/2018), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

((ΜΜεε  μμηη  έέγγκκυυρρηη  ααρρννηηττιικκήή  ψψήήφφοο  ττοουυ  κκ..  ΠΠννεευυμμααττιικκοούύ  ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ..  ΟΟ  κκ..  ΣΣττααυυρρέέλληηςς  ΝΝιικκόόλλααοοςς  δδήήλλωωσσεε  όόττιι  

ααππέέχχεειι  ααππόό  ττηηνν  ψψηηφφοοφφοορρίίαα))  

 

ΑΑ..  ΑΑπποοδδέέχχεεττααιι  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ττωωνν  4422..226677,,5500€€  ωωςς  σσυυμμππλληηρρωωμμααττιικκήή  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  ααππόό  ττοο  

ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  δδααππααννώώνν  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν..      

Β. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του 

Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται 

στην από 06.12.2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

   

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62/699/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 09-12-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6Κ9ΚΩΛ7-ΒΤΨ
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