
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 64 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 13-12-2021 

 

      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. 75414/3-12-

2021 (ΦΕΚ 5673/4-12-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

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

Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 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 13η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της 

εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 36655/9-

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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 

4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης, 2)Κόλλια 

Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Πούρος Γεώργιος 

(συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Μελέτης Χρήστος.  

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

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ 724η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη 

σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου 

Κορινθίων οικονομικού έτους 2022» αναφέρει ότι σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως ισχύει, 

η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει το προσχέδιο, που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή.  Η 

Οικονομική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην 

ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το 

Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρ. 4 του Ν. 4111/2013, όπως ισχύει, να 

παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την 

επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.  Στην παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν 

από τη σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού.  Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του 

Δήμου Κορινθίων εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην αριθ. 6/4/2021 απόφασή της 

σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2022, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 του 

Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η 

Εκτελεστική Επιτροπή.  Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την περ. δ΄ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Εκτελεστική Επιτροπή: (δ)Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις 

προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του 
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προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων έλαβε την αριθ. 

8/9/2021 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. έτους 2022, το οποίο και 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.        

     Ο Πρόεδρος, ακολούθως, αναφέρει ότι τα μέλη της Επιτροπής έχουν λάβει την εισηγητική έκθεση 

επί της σύνταξης του προϋπολογισμού έτους 2022 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

τα αναλυτικά στοιχεία του σχεδίου Προϋπολογισμού, με πλήρη ανάλυση εσόδων και εξόδων, ο 

οποίος είναι ισοσκελισμένος με γενικό σύνολο Εσόδων και Εισπράξεων ποσού 89.270.359,43€ και 

γενικό σύνολο Εξόδων και Πληρωμών ποσού 89.270.359,43€.  Στη συνέχεια αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, ότι, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να προβεί στην 

σύνταξη του σχεδίου Προϋπολογισμού για το έτος 2022, προκειμένου να σταλεί για έγκριση στο 

Παρατηρητήριο, και στη συνέχεια να το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

  Ο κ. Πλατής, παίρνοντας το λόγο, και ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, αναφέρει, μεταξύ 

άλλων, πως όσον αφορά στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 έχει να αναφέρει ότι είναι ένας 

ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, αυξημένος από την περσινή χρονιά περίπου στο 10%, υπάρχουν 

έργα συνεχόμενα, που δεν πρόλαβαν να εκτελεστούν, έχει τα αποθεματικά, έχει το ταμείο, το οποίο 

μπορεί να φαίνεται μεγάλο, αλλά δεν είναι το πραγματικό, με την έννοια ότι προέρχεται από χρήματα, 

τα οποία είναι για έργα, που δεν έχουν εκτελεστεί και πρόκειται να εκτελεστούν το συντομότερο 

δυνατό, προκειμένου να δαπανηθούν τα χρήματα που προορίζονται για αυτά, και να μην έχουν το 

θέμα του να υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ταμείο και να φαίνεται ότι δεν το χρησιμοποιούν. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο προϋπολογισμός είναι ο 

καθρέφτης της πολιτικής, που ασκείται σήμερα στο Δήμο, και πως ως παράταξη δεν είναι 

ικανοποιημένοι όχι μόνο από το πώς εκτελείται και το τι εκτελείται όσον αφορά στα τεχνικά έργα, δεν 

είναι ικανοποιημένοι και από τη γενικότερη πολιτική σε πάρα πολλούς τομείς, που κατά καιρούς έχουν 

διατυπώσει.  Αναφέρει πως είναι αρνητικός όσον αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού και πως 

πιστεύουν πως για το 2022, που θα είναι μια χρονιά δύσκολη για τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες και 

τα νοικοκυριά, θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη πρόνοια για άλλες πολιτικές, που θα έπρεπε να 

είχαν διατυπωθεί σαφέστατα και στον προϋπολογισμό του Δήμου, κάτι το οποίο δεν υπάρχει, και πως 

θα αναφερθούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως εν συντομία, καθώς θα 

συζητήσουν λεπτομερώς κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

καταψηφίζει τον προϋπολογισμό για δύο βασικούς λόγους: ως προς τα έσοδα, πάσης φύσεως έσοδα, 

ανταποδοτικά κι μη, δημοτικά τέλη και δημοτικά δικαιώματα, ως παράταξη έχουν ζητήσει κατ΄ 

επανάληψη μείωση, γιατί είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με άλλους Δήμους, πράγμα το οποίο δεν έχει 

γίνει μέχρι σήμερα, και δεύτερον, ως προς τα έξοδα, ο βασικός λόγος είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά 

κονδύλια εγκλωβισμένα, από τα οποία πολύ λίγα, συγκριτικά, προορίζονται για πληρωμές 

συνεχιζόμενων έργων.  Αναφέρει πως μόνο το γεγονός ότι έχουν, με σημερινά στοιχεία που είδε, 
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ποσοστό απορροφητικότητας στο τεχνικό πρόγραμμα 15,56%, αυτό τα λέει όλα.  Αναφέρει πως για 

τους δύο αυτούς λόγους, μη υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος και μη μείωση των δημοτικών 

τελών, σε γενικές γραμμές καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.  

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως με την ψήφο τη δική του, του κ. Ζαχαριά, του κ. Πλατή, 

του κ. Μπίτζιου και του κ. Πούρου, περνάει ο προϋπολογισμός, με την αρνητική ψήφο του κ. 

Πνευματικού και του κ. Σταυρέλη. 

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

του Προέδρου, την υπ' αριθ. 8/9/2021 απόφαση Εκτελεστικής  Επιτροπής, την εισηγητική έκθεση επί 

της σύνταξης του προϋπολογισμού έτους 2022 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το 

προσχέδιο Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 76, 

86 και 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, 

όπως ισχύει, την υπ' αριθμ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄/ 27-7-2018) Κ.Υ.Α., καθώς και όλες τις 

σχετικές ισχύουσες διατάξεις νόμων, εγκυκλίων, αποφάσεων κ.λπ., έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά στην παρούσα 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ. και Σταυρέλη Νικ.) 
 

  Α.- Συντάσσει το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 

2022 - αφού επεξεργάστηκε και έλεγξε όλα τα κονδύλια των εσόδων κι εξόδων, που αναγράφονται 

αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα - ως εξής: 

 

ΕΣΟΔΑ 

0                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                                        

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 243.760,26 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 248.334,11 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 6.101.868,18 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 843.033,22 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.232.892,73 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.518.118,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 183.190,00 

                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0:                         16.371.196,50 

1                   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 11.230,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 5.070.316,12 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 9.186.813,86 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 202.000,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 47.000,00 
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                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:                       14.517.359,98 

2                 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 342.500,00 

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 11.000,00 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2:                        353.500,00 

3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 258.686,25 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

21.121.456,20 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3:                          21.380.142,45 

4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.790.000,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 221.500,00 

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η' ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 706.480,00 

                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4:                          4.717.980,00 

5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 17.581.895,20 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 14.348.285,30 

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5:                       31.930.180,50 

                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:         89.270.359,43€ 

 

ΕΞΟΔΑ 

6                 ΕΞΟΔΑ 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 9.682.711,44 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.366.724,51 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.443.834,55 

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 267.500,00 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 6.150.712,43 

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 211.900,28 

66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 5.597.326,61 

67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 5.243.815,75 

68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 200.000,00 

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                         35.164.525,57 

7                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 8.689.515,80 

73 ΕΡΓΑ 19.000.625,81 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.148.099,92 

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 0,00 

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                         28.838.241,53 

8                 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 1.066.306,44 

82 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.871.000,00 

83 ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 0,00 

85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 20.317.710,27 
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                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                        25.255.016,71 

               

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 12.575,62 

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                        55.752,40 

                                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:        89.270.359,43€ 

 

  Β.- Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου 

Κορινθίων για το έτος 2022, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, όπως αυτά περιγράφονται 

αναλυτικά στα σχετικά μηχανογραφημένα έντυπα, και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο 

ιστορικό της παρούσης.   

 

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

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  64/724/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος,  13-12-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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