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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 15-6-2022 

 

       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΄ αριθ. 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 15η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 20390/10-6-2022 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 κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Πούρος Γεώργιος, 

4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος (προσήλθε 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

 

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 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. 

 

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

 



      ΑΠΟΦΑΣΗ 352η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση 

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» 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.   

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ.  πρωτ. 20795/14-

06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενο της έχει 

ως εξής: 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΜΕΡΟΣ Α' 

 
Με το υπ΄αρίθμ. 15080/19-5-2022 σχετικό  έγγραφο ο ΦΟΔΣΑ μας κοινοποίησε τα απολογιστικά 
στοιχεία της χρήσης μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και σταθμών μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων (ΣΜΑ) του έργου “Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας 
Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ” περιόδου απο 22/3/2022 έως 30/4/2022 με συνολικό κόστος 
224.506,46€. 
Με βάση την πληροφορία αυτή και την αναγωγή της δαπάνης  στο σύνολο της χρήσης θα πρέπει 
να γίνουν τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό για την ενίσχυση του Κ.Α 20/6721.0001 με το 
απαιτούμενο ποσό. Η πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως μας κοινοποιήθηκε με το απο 
3/6/2022 έγγραφο ανέρχεται σε επιπλέον ενίσχυση του κωδικού με το ποσό των 1.205.400,00€. 
Επίσης  απο τα απολογιστικά μας στοιχεία προκύπτει ότι για το πρώτο πεντάμηνο του 2022 
(Νοέμβριος 2021 -Μάρτιος 2022) το κόστος του Αντιτίμου ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ανήλθε σε 694.214,79 € και 
βαρύνει τον κ.α 20/6211.0001. Το κόστος αντίστοιχα για το έτος 2021 είχε ανέλθει συνολικά για 
12μηνη χρήση σε 981.000,92€. Απαιτείται ενίσχυση  αναλογικά και του κ.α 20/6211.0001 στον 
οποίο έχει εγγραφεί ποσό 1.250.000,00€ κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. 
Άν και ζητήθηκε απο τις αρμόδιες υπηρεσίες  (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  και 
Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης) η εισήγηση τροποποιήσεων για την κάλυψη των 
συνολικών δαπανών σε ΦΟΔΣΑ και ΔΕΗ η πρόταση που κατατέθηκε απο τη Δ/νση Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης περιελάμβανε μόνο την εξασφάλιση του ποσού για τον ΦΟΔΣΑ . Προκειμένου 
να υπάρξει προγραμματισμός των αναγκών έως το ύψος των διαθεσίμων πιστώσεων και 



λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ταμειακές δυνατότητες της ανταποδοτικής  υπηρεσίας, 
προτείνουμε συνολικά την τροποποίηση ως ακολούθως: 
 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνουμε: 

• Τον Κ.Α 20/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 234.189,29€ κατά το ποσό των 
45.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 189.189,29€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0007 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων 
Δ.Ε. Σαρωνικού” προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό 
προϋπολογισμό 0,00€ 

•  Τον Κ.Α 20/6236.0008 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών 
απορριμμάτων Δ.Ε. Σολυγείας” προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ 
και τελικό προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0009 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων 
Δ.Ε. Τενέας” προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό 
προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0006 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων 
Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου” προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό 
προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0005 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων 
Δ.Ε. Κορίνθου” προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό 
προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6262.0004 με τίτλο: “Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δ.Κορινθίων” 
προϋπολογισμού 157.200,00€ κατά το ποσό των 96.200,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
61.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6263.0001 με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” 
προϋπολογισμού 240.000,00€ κατά το ποσό των 100.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
140.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6264.0001 με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων” 
προϋπολογισμού 100.000,00€ κατά το ποσό των 45.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
55.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6633.0001 με τίτλο: “Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)” 
προϋπολογισμού 40.000,00€ κατά το ποσό των 30.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
10.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6634.0001 με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” 
προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά το ποσό των 40.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
30.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6641.0001 με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 
μέσων” προϋπολογισμού 1.786.518,07€ κατά το ποσό των 387.000,00€ και τελικό 
προϋπολογισμό 1.399.518,07€ 

• Τον Κ.Α 20/6671.0001 με τίτλο: “Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 
120.000,00€ κατά το ποσό των 40.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 80.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6672.0001 με τίτλο: “Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων” προϋπολογισμού 
40.000,00€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 30.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0006 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Κορίνθου” 



προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0007 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Σολυγείας” 
προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0008 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Σαρωνικού” 
προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0009 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Τενέας” 
προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0010 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Άσσου-Λεχαίου” 
προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και τελικό προϋπολογισμό 0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7325.0002 με τίτλο: “Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού” προϋπολογισμού 
100.000,00€ κατά το ποσό των 45.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 55.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7335.0002 με τίτλο: “Μετατόπιση στηλών και βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ” 
προϋπολογισμού 70.000,00€ κατά το ποσό των 55.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
15.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6041.0001 με τίτλο: “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού” προϋπολογισμού 730.588,12€ κατά το ποσό των 104.000,00€ και τελικό 
προϋπολογισμό 626.588,12€ 

• Τον Κ.Α 20/6054.0001 με τίτλο: “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού” προϋπολογισμού 208.890,40€ κατά το ποσό των 
28.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 180.890,4€ 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 1.397.200,00 € και ενισχύουμε ισόποσα: 

• Τον Κ.Α 20/6721.0001 με τίτλο: “Φορέας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 
104 παρ. 4του  ν.3852/2010” προϋπολογισμού 721.965,27€ με  το ποσό των 1.205.400,00€ 
και τελικό προϋπολογισμό 1.927.365,27€ 

• Τον Κ.Α 20/6211.0001 με τίτλο: “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 
και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 1.250.000,00€ με  
το ποσό των 191.800,00€ και τελικό προϋπολογισμό 1.441.800,00€ 

 
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 2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

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

σταματήσετε το εργοστάσιο το 2019 με δική σας πρωτοβουλία, με αποτέλεσμα να έρχονται αυτοί οι 

λογαριασμοί για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην 

Οικονομική Επιτροπή είπατε ότι η διαχείριση θα είναι δωρεάν, βλέπουμε όμως να έχει έρθει ένα 

κοστολόγιο για 40 ημέρες 240.000,00€ που αν κάνουμε αναγωγή σε ετήσια βάση βλέπουμε ένα 

επιπλέον κόστος διαχείρισης απορριμμάτων 2.500.000,00€ δηλαδή ανάγκη αύξησης των τελών 

100%. Σήμερα, διότι έχω ιδία αντίληψη ύστερα από έρευνα που έκανα, στα απορρίμματα που 

στέλνουμε στην Παλαιοχούνη δεν γίνεται καμία επεξεργασία παρά μόνο ταφή και εμείς σαν Δήμος 

πληρώνουμε με την τιμή που υπάρχει στην σύμβαση για επεξεργασία που ποτέ δεν γίνεται; Εμείς 

για την μη επεξεργασία των απορριμμάτων έχουμε δεχθεί να πληρώνουμε 100,00€ τον τόνο; Από 

που προβλέπετε αυτό; Ο Δήμος Κορινθίων καταλήγει να πληρώνει κομμάτι του κόστους 



μεταφοράς και μεταφόρτωσης των απορριμμάτων κάποιων απομακρυσμένων Δήμων. Εγώ δεν 

δέχομαι αυτές τις πολιτικές. Δεν ψηφίζουμε το κομμάτι που αφορά την διαχείριση των 

απορριμμάτων, θα ψηφίσουμε όμως το κομμάτι το ηλεκτροφωτισμού διότι εσείς δεν έχετε ευθύνη, 

την ευθύνη την έχει και η κυβέρνηση που μεταχειρίζεται του Δήμους λες και είναι ιδιώτες και δεν 

έχει πάρει κανένα μετρό για να τους απαλλάξει από την ρήτρα αναπροσαρμογής με αποτέλεσμα 

να διπλασίασαν οι τιμές όσον αφορά τις καταναλώσεις και στους Δήμους, όμως χρειάζονται άλλες 

πολιτικές πρέπει να κινητοποιηθούν όλοι οι Δήμοι και η ΚΕΔΕ για να καταργηθεί η ρήτρα 

αναπροσαρμογής από τους Δήμους. Προτείνω να πάρουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 

να ξεκινήσει ένας αγώνας είτε σαν Δήμος Κορίνθιων είτε συλλογικά όλοι οι Δήμοι της χώρας και να 

αντιδράσουμε για την ρήτρα αναπροσαρμογής  …..: 

Ο Πρόεδρος απατώντας στον κ. Πνευματικό Αλέξανδρο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι¨….σχετικά με 

τον ηλεκτροφωτισμό, μέχρι το τέλος του Ιουνίου θα δοθεί ένα σημαντικό ποσό στους Δήμους από 

τον κρατικό προϋπολογισμό για να καλυφθεί ένα μέρος της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος, 

όπως και μέχρι τον Σεπτέμβριο θα ρυθμιστεί το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής και θα 

μειωθούν οι δαπάνες του ηλεκτρικού ρεύματος. Όσον αφορά το θέμα των απορριμμάτων αυτό που 

εφαρμόζουμε σαν Δήμος είναι οι υποχρεώσεις μας από την σύμβαση που έχει γίνει με τον 

ΦΟΔΣΑ. Είμαστε υποχρεωμένοι από την 1 Μαρτίου να παραδίδουμε τα σκουπίδια στο ΦΟΔΣΑ. Η 

περίοδος χάριτος ήταν μέχρι 20 Μαρτίου από εκεί και πέρα πρέπει να πληρώνουμε όπως και όλοι 

οι Δήμοι. Θα χρεωνόμαστε όπως προβλέπει η σύμβαση και το Φεβρουάριο της επομένης χρονιάς 

θα γίνει τροποποίηση της τιμής ανάλογα με τις ποσότητες που έχουν δοθεί, ανάλογα με τα κόστη 

που έχουν διαμορφωθεί κ.τ.λ.. Όσον αφορά για τον αν επεξεργάζονται ή όχι τα απορρίμματα στο 

εργοστάσιο προβλέπεται από την σύμβαση, σύμφωνα με την οποία το πρώτο διάστημα και 

ωσότου λειτουργήσει το εργοστάσιο και πάρει τις απαραίτητες άδειες τα απορρίμματα θα 

αποθηκεύονται και κατόπιν θα επεξεργαστούν. Τώρα όσον αφορά την κομποστοποίηση κάνουμε 

προσπάθειες να πάρουμε την άδεια για να λειτουργήσει το εργοστάσιο όσον το δυνατό 

γρηγορότερα……¨ 

Οι κ. κ. Σταυρέλης Νικόλαος και Κορδώσης Χρήστος, δήλωσαν ότι ψηφίζουν αρνητικά. 

  Η αρνητική ψήφος των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου, Σταυρέλη Νικόλαου και Κορδώση 

Χρήστου, θεωρώνται άκυρες, 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 Υπουργείου Εσωτερικών. 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 

του Προέδρου, την υπ. αριθμ. πρωτ. 20795/14-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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 καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι 



αν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη 

ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Με τις μη έγκυρες αρνητικές ψήφους των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου, Σταυρέλη Νικόλαου και 

Κορδώση Χρήστου)  

 

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην υπ. 

αριθμ. πρωτ. 20795/14-06-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων στο 

ιστορικό της παρούσης. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/352/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-06-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


