
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 26 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 07-06-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ’αριθμ.πρωτ.5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα την 

7η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.18687/03-06-2022 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 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)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κυριαζή Αντώνιο, 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός 

Αλέξανδρος,  

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος 

Ημερήσιας Διάταξης)  3)Κορδώσης Χρήστος, 4) Ζώγκος Ανδρέας. 

 

    Στην συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 

προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

Στη συζήτηση του εν λόγω θέματος παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων 

κ. Πιέτρης Γεώργιος. 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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        ΑΠΟΦΑΣΗ 333η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Κορινθίων» αναφέρει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν η Οικονομική Επιτροπή: ¨Εγκρίνει τον απολογισμό του 

Δήμου, καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς, ετήσια προγράμματα 

δράσης και τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων 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 της παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 όπως συμπληρώθηκαν 

και ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής 

υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και 

για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 

      Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 8/23/2022 

(ΑΔΑ:62Ε7ΟΞΛΜ-ΘΣΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο Κορινθίων’ με θέμα : «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» και 

εισηγείται την έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα 

με την αριθμ. 8/23/2022 (ΑΔΑ:62Ε7ΟΞΛΜ-ΘΣΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω 

Νομικού Προσώπου. 

      Στην συνέχεια ο Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Πιέτρη Γεώργιο, Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου 

Κορινθίων, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ¨….στο λιμάνι του Κόρφου δεν υπάρχει καμία 

ρύθμιση για πρώτη φορά ύστερα από μελέτη που έγινε, έχουν δημιουργηθεί και καταγραφεί 197 

θέσεις από τις οποίες οι 100 είναι οι χρονιαίες για τους μόνιμους κάτοικους και οι υπόλοιπες θα είναι 

κενές και κάθε σκάφος που έρχεται στον Κόρφο θα δένει στην θέση του και θα πληρώνει το ανάλογο 

ποσό. Θα υπάρχει εκεί ένας άνθρωπος με 5μήνη σύμβαση από αρχές Ιουνίου μέχρι 30 Οκτωβρίου ο 

οποίος με δελτίο παροχής υπηρεσιών θα εισπράττει το ποσό όπως γίνεται στα περισσότερα λιμάνια 

της χώρας. Πιστεύω ότι τα έσοδα από τα δύο λιμάνια  θα ξεπερνούν τα 70.000,00€ το χρόνο Το ίδιο 

θα γίνει και με το λιμάνι της Κόρινθου αλλά η σύμβαση εδώ θα ξεκινήσει από 10/7/2022 που θα 

ανοίξει ο Ισθμός μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Έχουμε επίσης και το θέμα της διαχείρισης του νερού στο 

λιμάνι της Κορίνθου θα πρέπει να κλείσουμε τις βρύσες που ήδη υπάρχουν διότι γίνεται αλόγιστη 

χρήση και όποιος χρειάζεται νερό είτε σκάφος είναι αυτό, είτε ψαράς, θα πληρώνει το ανάλογο ποσό 

στον υπάλληλο ο οποίος θα βρίσκεται εκεί αφού πρώτα εκδώσει το αντίστοιχο δελτίο παροχής 

υπηρεσιών . Έτσι λοιπόν θα αυξηθούν τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου και για αυτούς τους λόγους 

ζητάμε να προσλάβουμε δύο άτομα…...» 

       Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ άλλων αναφέρει ότι¨…..το ποσό για το οποίο 

μιλάμε είναι 8.179,00€ για τα δύο άτομα, δεν είναι πολλά, με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται η 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-236-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7/
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νομιμότητα όσον αφορά την εισπραξιμότητα με τους κανόνες του Δημοσίου. Νομίζω ότι πρέπει να 

προσλάβουμε αυτά τα άτομα για να εισπράττονται τα χρήματα που μέχρι σήμερα δεν 

εισπράττονται…..¨ 

      Παίρνοντας το λόγο ο κ.Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ¨……..Θεωρώ ότι το 

Λιμενικό Ταμείο δεν θα δικαιωθεί ως προς τις προσδοκίες του για τις εισπράξεις. Τα έσοδα από τον 

ελλιμενισμό έχουν δύο κομμάτια. Το μόνιμο, που σε αυτό το κομμάτι μπορούν οι υπάλληλοι του 

Λιμενικού Ταμείου να ανταποκριθούνε όπως έκαναν όλα αυτά τα χρόνια. Για το δεύτερο κομμάτι οι 

προσδοκίες σας  είναι δυσανάλογες, διότι δεν θα υπάρχουν τόσα έσοδα και ιδιαίτερα στον Κόρφο. 

Είμαι βέβαιος ότι τα έσοδα που θα εισπράξουμε θα είναι λιγότερα από αυτά που θα ξοδέψουμε για τις 

δύο συμβάσεις. Εγώ πιστεύω ότι στην Κόρινθο θα μπορούσαμε να το λύσουμε το θέμα με τους 

υπαλλήλους του Λιμενικού Ταμείου, στον Κόρφο υπάρχει όντως πρόβλημα το είχαμε βιώσει και εμείς  

και κάποια λύση που είχαμε βρει δυστυχώς δεν λειτούργησε….’’ 

     Παίρνοντας τον λόγο ο κ.Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ¨…συμφωνώ όμως 

θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις εισπράξεις….¨ 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄αριθμ. 8/23/2022 (ΑΔΑ:62Ε7ΟΞΛΜ-ΘΣΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του 

Ν. 4172/2013 όπως ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν 

δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω 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 

(Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος έδωσε λευκή ψήφο )  
 

        Εγκρίνει την 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων» όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 

8/23/2022 (ΑΔΑ:62Ε7ΟΞΛΜ-ΘΣΖ) συνημμένη Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω 

Νομικού Προσώπου.               

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/333/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 10-06-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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