
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 31 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 13-07-2022 

        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 

13η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθμ.πρωτ.26252/08-07-2022 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)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο  Γεώργιο), 4) Σταυρέλης Νικόλαος, 5) Ζώγκος Ανδρέας. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πλατής Σπυρίδων, 2) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Αλέξανδρος Πνευματικός, 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 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.   
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       ΑΠΟΦΑΣΗ 392η: 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.   

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την εισήγηση (σε ορθή 

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

εξής:  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΕΡΟΣ Α' 
Με την υπ΄ αρίθμ. 26543/11-7-2022 εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η 

ανάκληση προηγούμενης εισήγησης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος και Απόφασης 

Εκτελεστικής Επιτροπής και συγκεκριμένα προτείνεται: 

 

(Α) Η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους, ως ακολούθως:  

 

Κ.Α. 

Εξόδου 

Κωδικός 

Έργου 
Τίτλος Έργου 

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

(+/-) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

30/7332.0018 1242 

Αναπλάσεις κοινόχρηστων 

χώρων Δ.Ε. Τενέας (πλην 

κοινότητας Αγιονορίου) 

100.000,00 - 25.600,00 74.400,00 

30/7334.0008 1216 

Αποκατάσταση ζημιών από 

φυσικές καταστροφές σε 

υποδομές στην κοινότητα 

Περιγιαλίου 

200.000,00 -111.650,00 88.350,00 

30/7331.0024 1265 
Εργασίες αποπεράτωσης 

Αστεροσκοπείου Στεφανίου  
0,00 + 74.400,00  74.400,00 

 

(Β) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, μέσω του αποθεματικού, το οποίο 

ενισχύεται με 37.200,00€,  ως ακολούθως :  
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Κ.Α. 

Εξόδου 
Τίτλος  

ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30/7332.0018 

Αναπλάσεις κοινόχρηστων 

χώρων Δ.Ε. Τενέας (πλην 

κοινότητας Αγιονορίου) 

[Χρηματοδότηση  

Τακτικά ποσό 100.000,00] 

100.000,00 

- 25.600,00 

(ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΥ) 

74.400,00 

(ΤΑΚΤΙΚΑ – 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

Α.Μ. 87/2022 & 

Α.Α.Υ. 824/2022 

ποσού 74.700,00 

30/7334.0008 

Αποκατάσταση ζημιών από 

φυσικές καταστροφές σε 

υποδομές στην κοινότητα 

Περιγιαλίου 

200.000,00 

-111.650,00 

(ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΥ) 

88.350,00 

 (ΤΑΚΤΙΚΑ – 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

30/7331.0024 
Εργασίες αποπεράτωσης 

Αστεροσκοπείου Στεφανίου 
0,00 

+ 74.400,00 

(ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΥ) 

74.400,00 

(ΤΑΚΤΙΚΑ – 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

 

10/6265.0004 

Συντήρηση και επισκευή 

κλιματιστικών μηχανημάτων 

δημοτικών κτιρίων  

0,00 + 14.000,00  14.000,00 

 

10/6265.0005 
Συντήρηση και αναγόμωση 

πυροσβεστήρων 
0,00 + 2.500 2.500,00 

 

15/6265.0003 

Συντήρηση και επισκευή 

κλιματιστικών μηχανημάτων 

δημοτικών κτιρίων 

0,00 + 1.500,00  1.500,00 

 

15/6265.0004 
Συντήρηση και αναγόμωση 

πυροσβεστήρων 
0,00 + 200,00 200,00 

 

20/6265.0002 

Συντήρηση και επισκευή 

κλιματιστικών μηχανημάτων 

δημοτικών κτιρίων 

0,00 + 1.000,00  1.000,00 

 

20/6265.0003 
Συντήρηση και αναγόμωση 

πυροσβεστήρων 
0,00 + 200,00 200,00 

 

30/6265.0003 

Συντήρηση και επισκευή 

κλιματιστικών μηχανημάτων 

δημοτικών κτιρίων 

0,00 + 6.000,00  6.000,00 

 

30/6265.0004 
Συντήρηση και αναγόμωση 

πυροσβεστήρων 
0,00 + 250,00 250,00 

 

 

ΜΕΡΟΣ B' 
 

Έχοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 25712/6-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής , την υπ΄ αρίθμ. 42212/2022 (ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ περί 

επιχορήγησης   και την υπ΄ αρίθμ.  15804/2022 (ΑΔΑ Ψ2734ΝΠΙΘ-Ο9Η) Απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  και έπειτα από παρατηρήσεις της Δ/νσής μας αναφορικά με τις 

δαπάνες, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

• Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

ενισχύουμε: 

• Τον Κ.Α.  1214.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για 
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λειτουργικές δαπάνες» προϋπολογισμού 129.000,00€ με  το ποσό των  110.000,00 ευρώ   και 
τελικό προϋπολογισμό 239.000,00€  

• Δημιουργούμε τον Κ.Α.  1313.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που 
προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες» προϋπολογισμού 20.000,00€  
μεταφέρουμε στο αποθεματικό 130.000,00€ και δημιουργούμε ισόποσα: 

• Τον Κ.Α.  35/6262.0016 με τίτλο «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σολυγείας » 
προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 20.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
30.000,00€. Αντίστοιχα μεταφέρουμε τα τακτικά 10.000,00€ στο αποθεματικό και το συνολικό 
ποσό ανέρχεται σε 20.000,00€ 

• Τον Κ.Α.  35/6262.0020 με τίτλο «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού » 
προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 20.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
30.000,00€. Αντίστοιχα μεταφέρουμε τα τακτικά 10.000,00€ στο αποθεματικό και το συνολικό 
ποσό ανέρχεται σε 20.000,00€ 

• Τον Κ.Α.  35/6262.0021 με τίτλο «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Τενέας » 
προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 17.500,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
27.500,00€. Αντίστοιχα μεταφέρουμε τα τακτικά 10.000,00€ στο αποθεματικό και το συνολικό 
ποσό ανέρχεται σε 17.500,00€ 

• Τον Κ.Α.  35/6262.0019 με τίτλο «Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Κορίνθου » 
προϋπολογισμού 15.000,00€ € με το ποσό των 15.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 
30.000,00€. Αντίστοιχα μεταφέρουμε τα τακτικά 15.000,00€ στο αποθεματικό και το συνολικό 
ποσό ανέρχεται σε 15.000,00€ 

• Τον Κ.Α.  35/6262.0015 με τίτλο «Καθαρισμός-αποψίλωση περιαστικών δασών και αλσύλλιων 
Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 9.100,00€ (ΣΑΤΑ Πυρ/σία) με  το ποσό των 17.500,00€ 
και τελικό προϋπολογισμό 26.600,00€. 

 
Δημιουργούμε: 
 

• Τον Κ.Α. 35/6262.0024 με τίτλο «Συντήρηση- επισκευή σημείων υδροληψίας» 

προϋπολογισμού 20.000,00€. 
• Κ.Α. 35/7135.0016 με τίτλο «Προμήθεια ειδών Πυροπροστασίας» προϋπολογισμού 20.000,00€  

Το αποθεματικό ενισχύεται με 45.000,00€ 

 
ΜΕΡΟΣ Γ' 

 
Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 25006/4-7-2022 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , για την κάλυψη των 

αναγκών του τμήματος οχημάτων προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

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

Μειώνουμε: 

• Τον Κ.Α.  35/6693.0002 με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και 
βελτιωτικών εδάφους, χώματος κήπων & διαφόρων υλικών κηποτεχνίας» προϋπολογισμού 
38.361,80€ κατά  το ποσό των  10.000,00 ευρώ   και τελικό προϋπολογισμό 28.361,80€  

• Τον Κ.Α.  35/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων» 
προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά  το ποσό των  5.000,00 ευρώ   και τελικό προϋπολογισμό 
15.000,00€  

• Τον Κ.Α.  35/6262.0023 με τίτλο «Προληπτικές και θεραπευτικές επεμβάσεις εντομοκτονίας, 
ζιζανιοκτονίας και μυοκτονίας σε κοινόχρηστους χώρους» προϋπολογισμού 15.000,00 € κατά  
το ποσό των  10.000,00 ευρώ   και τελικό προϋπολογισμό 5.000,00€  

• Τον Κ.Α.  35/6162.0001 με τίτλο «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο 
Κορινθίων» προϋπολογισμού 31.000,00€ κατά  το ποσό των  10.000,00 ευρώ   και τελικό 
προϋπολογισμό 21.000,00€  

• Τον Κ.Α.  35/7135.0012 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων της Υπηρεσίας Πρασίνου» 
προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά  το ποσό των  6.000,00 ευρώ   και τελικό προϋπολογισμό 
14.000,00€  
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μεταφέρουμε στο αποθεματικό   41.000,00€ και  από εκεί μεταφέρουμε 58.972,44 και ενισχύουμε: 
 
• Τον Κ.Α.  35/6692.0009 με τίτλο ” Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 

χλοοτάπητα» προϋπολογισμού 50.000,00€ με  το ποσό των 50.000,00 ευρώ  και τελικό 
προϋπολογισμό 100.000,00€  

• Τον Κ.Α.  35/6671.0001 με τίτλο ” Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 
25.000,00€ με  το ποσό των  8.972,44 ευρώ   και τελικό προϋπολογισμό 33.972,44€  
 

 
ΜΕΡΟΣ Δ' 

 
Για τις ανάγκες του άρθρου 107 του ν. 4714/2020  περί δημιουργίας  «Ειδικού λογαριασμού 
κάλυψης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους» στα πλαίσια λειτουργίας του μηχανισμού 
αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης δημιουργούμε νέους κωδικούς στον προϋπολογισμό ως εξής: 

 

• Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Δημιουργούμε : 

• Τον Κ.Α.  4319.0003 με τίτλο: «Παρακράτηση προκαταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

άρθ. 107 του ν. 4714/20 από τους ΚΑΠ»  προϋπολογισμού 190.000,00 
 
μεταφέρουμε στο αποθεματικό 190.000,00€ και δημιουργούμε ισόποσα: 
 

• Τον Κ.Α.  00/8249.0001 με τίτλο: «Απόδοση προκαταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 

άρθ. 107 του ν. 4714/20 από τους ΚΑΠ»  προϋπολογισμού 190.000,00 
 
Επίσης για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών προτείνεται η μεταφορά από το αποθεματικό 
73.200,00€ και η ενίσχυση: 
 

• Του Κ.Α.  00/6492.0001 με τίτλο: «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 

ή συμβιβαστικών πράξεων»  προϋπολογισμού 449.868,44€ με το ποσό των 73.200,00€ και 

τελικό προϋπολογισμό 523.068,44 
 

ΜΕΡΟΣ Ε' 

 

Με την υπ΄ αρίθμ. 43582/30-6-2022 (ΑΔΑ 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ 

επιχορηγήθηκε ο Δήμος Κορινθίων με το ποσό των  454.603,62€ για την κάλυψη λειτουργικών και 

λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών των Δήμων από την 

αύξηση του ενεργειακού κόστους.  

Προτείνεται η τροποποίηση  ως εξής: 

 

• Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα: 

 

20/7325.0002 643 Επέκταση δημοτικού φωτισμού 55.000,00 + 35.000,00 90.000,00 

20/7335.0002 1177 
Μετατόπιση στηλών και βλάβες 

επί δικτύου ΔΕΗ 
15.000,00 + 30.000,00 45.000,00 

 

 

• Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Δημιουργούμε : 

ΑΔΑ: 6ΧΛΝΩΛ7-7ΞΚ



• Τον Κ.Α.  1211.0003 με τίτλο: «Επιχορήγηση για ην κάλυψη δαπανών λόγω επιβάρυνσης των 

προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»  προϋπολογισμού 454.603,62€ 
 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 454.603,62€ και ενισχύουμε ισόποσα: 
 

• Τον Κ.Α.  20/6211.0001 με τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 

και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»  προϋπολογισμού 1.441.800,00 € με 

το ποσό των 210.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 1.651.800,00€ 

• Τον Κ.Α. 20/7325.0002 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» Προϋπολογισμού 

55.000,00€ με το ποσό των 35.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 90.000,00 ευρώ 

• Τον Κ.Α. 20/7135.0006 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Κορίνθου» 

προϋπολογισμού 15.000,00€  

• Τον  Κ.Α. 20/7335.0002 με τίτλο «Μετατόπιση στηλών και βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ» 

προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 30.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 45.000,00 

ευρώ 

• Τον Κ.Α. 20/6236.0005 με τίτλο «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων 

Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 37.200,00€  

• Τον Κ.Α. 20/6236.0006 με τίτλο «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων 

Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 36.800,00€  

• Τον Κ.Α. 20/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» 

προϋπολογισμού 140.000,00€ με το ποσό των 70.603,62 € και τελικό προϋπολογισμό 

210.603,62€ 

• Τον Κ.Α. 20/6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» 

προϋπολογισμού 55.000,00€ με το ποσό των 20.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 

75.000,00€ 

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

πρέπει: α) να αποδεχτεί το ποσό των 130.000,00€ σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 25712/6-7-2022 

έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, β) να αποδεχτεί το ποσό των  

454.603,62€ σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 43582/30-6-2022 (ΑΔΑ 62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ) απόφαση 

του ΥΠ.ΕΣ και γ)  να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης 

του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας (σε ορθή επανάληψη). 

 

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

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση (σε ορθή επανάληψη) της αρμόδιας υπηρεσίας, 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε 

άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

A) Αποδέχεται, το ποσό των 130.000,00€ σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 25712/6-7-2022 έγγραφο της 

Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, την υπ΄ αρίθμ. 42212/2022 (ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ) 

απόφαση του ΥΠ.ΕΣ περί επιχορήγησης  και την υπ΄ αρίθμ.  15804/2022 (ΑΔΑ Ψ2734ΝΠΙΘ-Ο9Η) 

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας .  

 

B) Αποδέχεται, το ποσό των  454.603,62€ σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 43582/30-6-2022 (ΑΔΑ 

ΑΔΑ: 6ΧΛΝΩΛ7-7ΞΚ



62ΛΛ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ με την οποία επιχορηγήθηκε ο Δήμος Κορινθίων για την 

κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. 

Γ) Υποβάλλει, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του 

Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται 

στην εισήγηση (σε ορθή επανάληψη) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, εκτός του 

Μέρους Α’ ως προς την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Μέρους Ε’ ως προς την 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος,  λόγω αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/392/2022.- 

                                                                         

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 18-07-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΧΛΝΩΛ7-7ΞΚ


