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Από το Πρακτικό 25/19.9.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
                                                                              Αριθμός Απόφασης 292/2022 

 
Θέμα  17ο  Η.Δ. «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της 
εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, 
ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 40083/15-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου 
Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων 
χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών 
βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα  (19)  Μέλη, ως κάτωθι:  
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων  
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Πνευματικός Αλέξανδρος 
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Ταγαράς Βασίλειος 
9. Ζώγκος Ανδρέας 
10. Καρασάββας Ιωάννης 
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Στριμενοπούλου Γεωργία 
13. Γεώργιος Μουρούτσος 
14. Δόντης Μιχαήλ 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
16. Πλατής Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 16ου 

ΘΗΔ 
17. Πιέτρης Τιμολέων 
18. Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ) 
19. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 

1. Μπίτζιος Δημήτριος  
2. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα 
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στα 

ΠΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 17ου 
ΘΗΔ 

4. Καρσιώτης Παναγιώτης, προσήλθε στο 
τέλος του 13ου ΘΗΔ 

5. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον 
του 17ου ΘΗΔ 

6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
8. Μανωλάκης Δημήτριος, προσήλθε στο 

μέσον του 1ου ΘΗΔ 
9. Κονδύλης Μαρίνος 
10. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο 

μέσον του 17ου ΘΗΔ 
11. Καλλίρης Πελοπίδας 
12. Κορδώσης Χρήστος 
13. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 

13ου ΘΗΔ 
14. Τζέκου Παρασκευή 

 
 
 
 
          οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου, ο οποίος    
προσήλθε στο τέλος του 14ου Θ.Η.Δ. 

1 .Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. .Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3.  Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
4. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
5. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
6. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
7. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
8. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
9. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
10. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
11. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
12. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
13. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
14. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
15. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
16. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
18. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
19. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
20. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
21. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καρασάββας βρίσκεται εκτός αιθούσης. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα με τίτλο 
«Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022», έθεσε υπόψη των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 538 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, την 
από 12-9-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και την αριθ. 12/2022 απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και ζήτησε την  έγκρισή τους από το Σώμα.  
 
Ο κ. Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο μεταξύ άλλων είπε : «..είναι πολιτική απόφαση να γίνει το σχολείο στην Αρχαία 
Κόρινθο και τα ποσά που διεκδικεί ο εργολάβος και η γνωμάτευση των δικηγόρων είναι θετικές που λένε, ότι είναι πολύ 
παραπάνω το ποσό που θα πάρει ούτως ή άλλως ο εργολάβος αν πάει στο Δικαστήριο λόγω των θετικών ζημιών που 
είχε μέχρι σήμερα, που δεν ήταν δική του η ευθύνη τώρα προσπαθούμε με μειωμένη τιμή ή με ένα ποσό από αυτό που 
οι δικηγόροι λένε ότι είναι νόμιμο να πάρει να ξεκινήσει» «Αν δεν ψηφιστεί αυτή η τροποποίηση που ζητάμε, το έργο 
ματαιώνεται, δεν ολοκληρώνεται στον χρόνο που πρέπει, μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς θα χάσουμε το ΕΣΠΑ, θα 
πληρώσουμε ένα διακόσια και το σχολείο δεν θα γίνει. Αναλάβετε τις ευθύνες σας» «...ο προϋπολογισμός και η 
τροποποίηση του τώρα που γίνεται πρέπει να είναι ισοσκελισμένος. Γι αυτό λοιπόν για να δώσουμε τα χρήματα που 
πρέπει να δώσουμε στο σχολείο στην Αρχαία Κόρινθο, τα κόψαμε από εκεί που ήτανε το πιο εύκολο να τα κόψουμε 
τώρα και το πιο εύκολο να τα επαναφέρουμε αργότερα. Λόγω του ότι το έργο εκεί είναι εύκολα να προκηρυχθεί και να 
προχωρήσει και στις επόμενες τροποποιήσεις θα τα επαναφέρουμε. Είναι μονόδρομος η σημερινή απόφαση για να 
μπορέσει να γίνει το σχολείο στην Αρχαία Κόρινθο. Δεν νομίζω ότι από αυτά που ελέχθησαν εδώ έχουμε και κάποια 
άλλη εναλλακτική πρόταση. Δεν υπάρχει καμία, άρα ζητώ να το ψηφίσουμε και να προχωρήσουμε και το 
χρονοδιάγραμμα. Σήμερα με την απόφασή μας, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία είναι δεσμευτική, 
περνάει και εκείνο το οποίο θα γίνει είναι να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός να εγκριθεί από την αποκεντρωμένη, να 
γίνει ματαίωση της διάλυσης και να προχωρήσει ο εργολάβος» 
Ο κ. Σταυρέλης παίρνοντας το λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «..θεωρώ αδιανόητο να δίνουμε 830.000 στον 
εργολάβο, κόβοντας αντίστοιχα έργα από άλλες περιοχές του δήμου. Πολύ περισσότερο που τα χρήματα αυτά είναι 
από πόρους του δήμου και δεν είναι από ΕΣΠΑ» «…με την αύξηση των τιμών είτε από cοvid είτε από πετρέλαιο είτε 
από φυσικό αέριο, είτε από τον πόλεμο, είπα ότι εγώ λεφτά δεν χαρίζω σε κανέναν εργολάβο, είπαμε να δώσουμε το 
5% ήταν 50, 70, 100.000  830.000. Απ' την ψήφο Σταυρέλη και Πνοή Δημιουργίας δεν θα τη βρείτε για σταλίες, ούτε καν 
αποζημίωση σταλίες. Το έργο δεν έχει ξεκινήσει ούτε μια μέρα. Θα το ψηφίσουμε όταν θα έρθει το θέμα της επιπλέον 
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αμοιβής, το 50% που έδωσε η κεντρική κυβέρνηση. Όταν θα έρθει, δεν έχει έρθει αυτό το θέμα. Σήμερα μιλάμε για 
σταλίες 830 χιλιάρικα τι μου λέτε; Δικηγόροι και παρά δικηγόροι, αν έχουμε δύναμη, πάμε στο Δικαστήριο και το 
στηρίζουμε. Δεν έχει ξαναγίνει στο Δήμο Κορινθίων. Έχουν περάσει δυόμισι χρόνια από τη σύμβαση μπας και φταίει ο 
Σταυρέλης που το έργο δεν έγινε; Είμαι εγώ δήμαρχος;  Ο Νανόπουλος είναι δήμαρχος. Η ευθύνη σε σας. Η απόφαση 
είναι δική σας, αλλά εγώ δεν εκβιάζομαι από κανέναν απολύτως εργολάβο από κανένα αν θα συνεχίσει το έργο ή δεν 
θα συνεχίσει. Όμως το έργο να συνεχίσει με τη νόμιμη διαδικασία, θα πάρει τα επιπλέον λεφτά τα οποία δεν τα έχουμε 
ψηφίσει και εμείς είπαμε ναι, θα πούμε ναι όταν θα έρθει. Έχει περάσει από τον Ιούνιο μήνα τρεισήμισι μήνες και δεν 
έχετε κάνει απολύτως τίποτα. Προχθές φέρατε στην Οικονομική Επιτροπή την τροποποίηση τρεισήμισι μήνες τι 
κάνατε;» 
Η κα Δαγκοπούλου -Τσόγκα παίρνοντας το λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «...η δική μας ψήφος είναι αρνητική γιατί 
το ποσό αυτό φαίνεται υπέρογκο» 
Ο κ. Μουρούτσος παίρνοντας το λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «..θεωρώ ότι το ποσό είναι υπέρογκο και θα έπρεπε 
ο Δήμος να αφήσει τον εργολάβο να διεκδικήσει τα ποσά που λέτε και θεωρώ ότι κανένα δικαστήριο δεν θα τον 
δικαίωνε». 
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου κ. Παπαϊωάννου αφού πήρε το λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «Απ’ όσο 
γνωρίζω αυτή η αύξηση οφείλεται στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια και είναι εντολή του 
κεντρικού κράτους να δίνονται αυτές ή η ενίσχυση ή η αποζημίωση. Οι εργολάβοι που θίχτηκαν μέσα από τα 
προβλήματα του πολέμου και ούτω καθεξής και του κόβιντ να πάρουν κάποια ενίσχυση οικονομική είτε από τους 
δήμους είτε από το κεντρικό κράτος…. Μόνο και μόνο τα αποδοτικά τέλη που έχει εισπράξει ο δήμος, θεωρώ ότι είναι 
υποχρεωμένος να βοηθήσει το σχολείο να φτιαχτεί. Τα έσοδα από την αρχαία Κόρινθο είναι πολλά άρα πρέπει να 
πληρώσουμε να φτιαχτεί το σχολείο» 
Ο κ. Πούρος παίρνοντας το λόγο μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : «…Η Τεχνική υπηρεσία κατέθεσε εγγράφως το 
χρονοδιάγραμμα, το οποίο δεν αμφισβητήθηκε από κανένα. Τρέξαμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούσαμε. Η ίδια 
η αρχαιολογία μας σταμάτησε. Δεν σταματήσαμε από μόνοι μας το έργο, ότι ζήτησε έγινε. Και φτάσαμε λοιπόν, 
σύμφωνα με το νόμο, 4412/2016 να διεκδικεί αποζημιώσεις για καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε αυτόν, αλλά στον 
κύριο του έργου και κύριος του έργου είναι ο Δήμος Κορινθίων. Καταφύγαμε σε ότι πιο έγκυρο νομικό υπάρχει ως 
βοήθεια νομική άποψη, αυτός ήταν ο νομικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδων. Και μας έκανε μια 
εισήγηση ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος αν πάει δικαστικά να χάσει τα χρήματα που διεκδικεί και ήταν 
1.100.000. Πέραν αυτού, συμβιβάστηκα με τις 600.000€. Απλά οι 200.000 οι επιπλέον είναι ΦΠΑ, το οποίο εκ του 
νόμου και αφού ρωτήσαμε και τις μεγάλες Δ.Ο.Υ. της Αθήνας και το Υπουργείο Οικονομικών, αν μπορούμε να το 
αποφύγουμε, όχι χωρίς να είναι σαφές. Αν το αποφεύγουμε ή όχι το εγγράφουμε και αν είναι να επιστραφεί μετά από 
έλεγχο οικονομικό στο Δήμο Κορινθίων, θα επιστραφεί στο ταμείο μας. Δεν το βάζει στην τσέπη ο εργολάβος. Εμείς το 
προϋπολογίζουμε, διότι έτσι εισηγήθηκαν οι αρμόδιοι και όχι εμείς. Πολιτική απόφαση στην Οικονομική επιτροπή από 
όλες τις πολιτικές παρατάξεις ήταν ότι, ναι, θέλουμε το σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου να γίνει. Από τη μια λοιπόν 
θέλουμε το σχολείο να γίνει, από την άλλη δεν θέλουμε να ψηφίσουμε την αποζημίωση του εργολάβου. Αν συμβεί αυτό 
θα πρέπει να ξέρουμε ότι η εργολαβία διαλύθηκε οριστικά, θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός και μετά 6, 8, 10 
μήνες όταν θα τελειώσει ο επόμενος από προσχηματικούς ελέγχους και τα λοιπά και αν δεν έχουμε ενστάσεις και όλα 
τα άλλα θα ξαναπάμε σε αυτό το έργο το οποίο από 45%, εκτός αν θυμάμαι καλά 46 τα οικοδομικά πλέον είναι κάτω 
του 25. Με τις αυξήσεις που έχουν συμβεί στην οικονομία, την παγκόσμια και μας έχουν πιάσει κι εμάς. Κατά συνέπεια, 
όχι μόνο δεν θα κερδίσουμε κάτι νομικά, θα χάσουμε αυτό που προσπαθούμε να κερδίσουμε με συμβιβασμό και θα 
καθυστερήσει το έργο άλλους 12 μήνες και θα χάσουμε το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ θα κλείσει 31/12/23. Με ένα μικρό 
ερωτηματικό εάν πάρει 6 μήνες παράταση που ο νόμος προβλέπει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ενημερωθεί το 
Σώμα χωρίς να θέλουμε να εκφοβίσουμε κανέναν ότι η διαχειριστική αρχή από την Τρίπολη, το έργο θα απενταχθεί αν 
δεν ξεκινήσει ο εργολάβος. Ήδη έχει επισκεφθεί την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας τη διευθύντρια και επισκέφθηκαν 
πλέον το σχολείο της Αρχαίας Κορίνθου. Για να ξεκινήσει η επιχωμάτωση, διότι ως γνωστόν όσοι έχουν ασχοληθεί λίγο 
παραπάνω με αυτό το έργο, προβλέπει ότι θα επιχωματωθεί ο χώρος ο αρχαιολογικός και αφού γίνουν οι εργασίες σε 
σημεία που ήδη έχουν υποδειχθεί και ξέρουμε πού είναι αυτά και γίνουν οι στρογγυλές κολόνες για να ανυψωθεί το 
κτίριο. Τότε θα γίνει αποχωμάτωση εκ νέου και αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος για την εργολαβία, διότι έτσι θέλει η 
εφορία αρχαιοτήτων και δυστυχώς έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι στην Αρχαία Κόρινθο δεν κάνουμε εμείς ότι 
θέλουμε χωρίς τον ξενοδόχο και ξενοδόχος είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων. Είτε το θέλουμε είτε όχι και στο κυκλοφοριακό 
και στο  συγκοινωνιακό και στο κτηριολογικό και όπου αλλού θέλουμε χωρίς την έγκρισή της, δεν προχωράει τίποτα. 
Λοιπόν, προ των ευθυνών μας, όλοι μπορούμε να τεθούμε, κόπηκαν κάποια χρήματα τα οποία θα αναπληρωθούν εν 
ενθέτω χρόνω. Απλά το κάναμε για λόγους ταχύτητας να πληρωθεί ο εργολάβος και να ξεκινήσει το έργο, διότι αν δεν 
ξεκινήσει και αυτό άμεσα τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου το αργότερο που έχει προγραμματιστεί και έχει ενημερωθεί 
και η διαχειριστική αρχή για αυτό, μετά δε θα προλάβουμε και να θέλουμε ούτε καν την παράταση του ΕΣΠΑ. Αν το 
κάνουμε, πιστεύω του χρόνου τέτοια εποχή να δούμε ένα κτίριο  γιαπί» 
Ο κ. Πνευματικός παίρνοντας το λόγο μεταξύ άλλων είπε : «..στην Οικονομική Επιτροπή τον Φεβρουάριο ήρθε το θέμα 

της διάλυσης εργολαβίας με θετική εισήγηση από την τεχνική υπηρεσία. Εγώ τότε είπα ότι πρέπει να κάνουμε 

προσπάθεια σαν δήμος να διασωθεί το έργο. Ζήτησα λοιπόν να μη γίνει δεκτή η εισήγηση να βρούμε τρόπο 

συνεννόησης με τον εργολάβο. Τότε μάλιστα δεν είχε κατατεθεί από τον εργολάβο η αποζημίωση που αιτήθηκε μετά. 
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Μετά από μερικές μέρες είχαμε και την κατάθεση των αξιώσεων του που ήταν κάπου πολλά λεφτά, πως θα ήταν στην 

αρχή ένα 1.100.000€ και ξέρετε κάτι; Ήταν 1.100.000€ και υπήρχε και ανοικτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί, γιατί όποιος 

έχει διαβάσει τον 4412 νόμο αυτός κάνει αναγωγή των αποζημιώσεων για το χρονικό διάστημα των καθυστερήσεων 

και ο υπολογισμός που είχε κάνει ο εργολάβος ήταν για ένα μέρος των καθυστερήσεων. Δεν είχε κάνει για όλο το ποσό. 

Έτσι δεν είναι Πούρο; Άρα λοιπόν, είχαμε τότε ένα δίλημμα να κλείσουμε την εργολαβία όπως υπήρχε εισήγηση. Το 

έργο να μη γίνει ο εργολάβος όμως θα συνεχίσει. Θα συνέχιζε, να έχει τις αξιώσεις και ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι 

για όλα θα τα έπαιρνε από τα ελληνικά δικαστήρια. Εμείς δεν θα είχαμε ούτε σχολείο. Έγινε διαπραγμάτευση, 

παρέμβαση της  τεχνικής υπηρεσίας και του δήμου και του κυρίου Νανόπουλου και υπήρξε λοιπόν αυτή η εισήγηση την 

οποία εγώ τη δέχτηκα και ψήφισα γιατί πραγματικά θέλω το σχολείο αυτό το οποίο είναι πολύπαθο να τελειώσει 

κάποια φορά, γιατί πάντα εμπόδια βρίσκουμε και πάντα δε γίνεται και πάντα υπάρχει ένα βασικό θέμα που απασχολεί 

όλη την κοινωνία της Αρχαίας Κορίνθου. Λοιπόν και υπήρξε αυτός ο συμβιβασμός.  Εγώ τότε στην τοποθέτηση αν 

θυμάστε, ανέδειξα τις καθυστερήσεις, τις αναίτιες που υπήρχαν συγκεκριμένα πράγματα, γιατί για μένα αφού 

σταμάτησε το έργο, το να κάναμε μια τροποποίηση της στατικής μελέτης ήταν η υπόθεση 15 ημερών, το πολύ μέχρι τις 

διαδικασίες. Και είπα χαρακτηριστικά ότι τότε δέχομαι. Να αναθέσει σε έναν μηχανικό στο γραφείο που συνεργάστηκε 

και η δική μας δημοτική αρχή και μάλιστα υπήρχαν και οφειλές. Εγώ τα αναγνώριζα υπήρχαν και οφειλές να λύσουμε 

γρήγορα την ιστορία αυτή για να μην έχουμε καθυστερήσεις. Δυστυχώς εκεί ήταν και οι ευθύνες της δημοτικής αρχής. 

Πήγαμε σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ενάμιση χρόνο για να ολοκληρώσουμε αυτή τη στατική μελέτη, η οποία μετά 

έπρεπε να εγκριθεί πάλι από το ΚΑΣ και να έρθει στο δήμο για να την υλοποιήσει. Ψήφισα να γίνει αυτή η 

τροποποίηση γιατί εγώ πραγματικά θέλω να γίνει αυτό το σχολικό συγκρότημα και επιμένω και σήμερα, πλην όμως δεν 

ψηφίζω την τροποποίηση του προϋπολογισμού γιατί αφαιρούνται ποσά που αφορούν έργα στην Δημοτική Ενότητα 

Άσσου -Λεχαίου». 

Ο Πρόεδρος, μετά τις ανωτέρω τοποθετήσεις των Συμβούλων, έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής, μετά το πέρας της οποία προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:  

Επί είκοσι δύο (22) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν:  

Δεκατρείς  (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ οι κ.κ.: 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 

3.Πούρος Γεώργιος, 4. Καρσιώτης Παναγιώτης, 5. Κόλλια Κωνσταντίνα, 6. Κεφάλας Σταύρος, 7. Ταγαράς Βασίλειος, 8. 

Ζώγκος Ανδρέας, 9. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 10. Πιέτρης Γεώργιος, 11. Γκερζελής Ιωάννης, 12. Πιέτρης Τιμολέων και  

13. Κυριαζής Αντώνιος. 

Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ.: 1.Πνευματικός Αλέξανδρος, 2.Μελέτης Χρήστος, 3.Σταυρέλης Νικόλαος, 

4.Μουρούτσος Γεώργιος, 5.Μανωλάκης Δημήτριος, 6.Στριμενοπούλου Γεωργία, 7.Δόντης Μιχαήλ, 8.Λαμπρινός 

Παναγιώτης και 9.Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλα (Πόλυ), έδωσαν αρνητικές ψήφους, οι οποίες θεωρούνται 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 την παρ. IV  της εγκυκλίου 108 Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄ αριθμ. 538 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την από 12-9-2022 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την αριθ. 12/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, 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 12 του ν. 4623/2019 και 
ισχύουν από 09-08-2019 και σύμφωνα με την παρ. IV  της εγκυκλίου 108 Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 74 του Ν 
4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Με τις μη έγκυρες αρνητικές ψήφους των κ.κ.: 1.Πνευματικού Αλέξανδρου, 2.Μελέτη Χρήστου, 3.Σταυρέλη Νικόλαου, 

4.Μουρούτσου Γεώργιου, 5.Μανωλάκη Δημήτριου, 6.Στριμενοπούλου Γεωργίας,  7.Δόντη Μιχαήλ, 8.Λαμπρινού 
Παναγιώτη, και 9.Δαγκοπούλου -Τσόγκα Θεοπούλας (Πόλυ)) 

 
Α. Τροποποιεί, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 σύμφωνα με την αριθ. 12/2022 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής ως εξής:  
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30 

Κ.Α. 
Εξόδου 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Έργου 
ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

(+/-) 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
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64/7341.0003 1159 

Σχολικό συγκρότημα 
Αρχαίας Κορίνθου 
(Δημοτικό Σχολείο) 
[Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ] 

1.340.174,92 

+ 828.931,37 (*) 
[450.000,00 ΣΑΤΑ 

191.650,00 ΣΑΤΑ 2022 
187.281,37 ΤΑΚΤΙΚΑ] 

2.169.106,29  

64/7333.0006 1173 

Αποκατάσταση ζημιών των 
οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους υδραυλικών 
έργων στις Δ.Ε. Άσσου 
Λεχαίου και Τενέας του 
Δήμου Κορινθίων, 
Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, που επλήγη 
από τη φυσική καταστροφή 
της 29ης και 30ης 
Σεπτεμβρίου 2018 

197.686,97 + 8.735,45 206.422,42  

30/7413.0012 1254 

Ανασύνταξη - διόρθωση 
πράξεων αναλογισμού του 
σχεδίου πόλεως 
Ποσειδωνίας (Ανατολικό 
και Δυτικό Τμήματα)  
[Χρηματοδότηση  
ΣΑΤΑ  ποσό: 300.000,00€] 

300.000,00 
-300.000,00 

(ΣΑΤΑ) 
0,00 

30/7326.0006 1183 

Κατασκευή αθλητικών 
χώρων [Χρηματοδότηση  
ΣΑΤΑ ποσό: 150.000,00€,  
Τακτικά ποσό 250.000,00] 

400.000,00 

- 200.000,00 
[150.000,00 ΣΑΤΑ &  

50.000,00  
ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΥ] 

200.000,00 
 (ΤΑΚΤΚΑ – 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ) 

30/7334.0007 1222 

Ανάπλαση πεζοδρομίων 
Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου  
[Χρηματοδότηση  
ΣΑΤΑ 2022 ποσό: 
191.650,00€  
Τακτικά ποσό 108.350,00€] 

300.000,00 

- 300.000,00 
(108.350 ΤΑΚΤΙΚΑ – 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ & 
191.650,00 ΣΑΤΑ 2022) 

0,00 

30/7334.0008 1216 

Αποκατάσταση ζημιών από 
φυσικές καταστροφές σε 
υποδομές στην κοινότητα 
Περιγιαλίου 

88.350,00 
-88.350,00 

(ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΥ) 

0,00 

 
(*) Το ποσό ενίσχυσης - αναμόρφωσης της πίστωσης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 668.493,04€ (καθαρή αξία)  + 
160.438,33 (ΦΠΑ) = 828.931,37 ευρώ  και αφορά στην  αποζημίωση θετικών ζημιών του αναδόχου μετά την ματαίωση 
διάλυσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 12508/07-05-2020 μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της αναδόχου εταιρείας.  
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 

Κ.Α. 
Εξόδου 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Έργου 
ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

(+/-) 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

20/7335.0002 1177 
Μετατόπιση στηλών και 
βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ 

45.000,00 - 18.000,00 27.000,00 

20/7325.0002 643 
Επέκταση Δημοτικού 
Φωτισμού 

90.000,00 + 18.000,00 108.000,00 

 
 
Β. Τροποποιεί, το Δημοτικό Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την αριθμ. 538/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

Μέσω του αποθεματικού, στο οποίο  μεταφέρονται 906.350,00€ και από εκεί μεταφέρονται 895.666,82€  για την 
ενίσχυση κωδικών του προϋπολογισμού ως ακολούθως: 
 

Κ.Α.. Εξόδου Τίτλος Έργου 
ΕΓΚΡΙΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

(+/-) 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

20/7335.0002 
Μετατόπιση στηλών και βλάβες 
επί δικτύου ΔΕΗ 

45.000,00 - 18.000,00 27.000,00 

20/7325.0002 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 90.000,00 + 18.000,00 108.000,00 

30/6264.0001 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 

60.000,00 + 40.000,00 
100.000,00 
(Τακτικά) 

64/7341.0003 
Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας 
Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) 
[Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ] 

1.340.174,92 

+ 828.931,37 (*) 
[450.000,00 ΣΑΤΑ 

191.650,00 ΣΑΤΑ 2022 
187.281,37 ΤΑΚΤΙΚΑ] 

2.169.106,29  

64/7333.0006 

Αποκατάσταση ζημιών των 
οδικών υποδομών και των 
συνοδών τους υδραυλικών έργων 
στις Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου και 
Τενέας του Δήμου Κορινθίων, 
Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, που επλήγη από τη 
φυσική καταστροφή της 29ης και 
30ης Σεπτεμβρίου 2018 

197.686,97 + 8.735,45 206.422,42  

30/7413.0012 

Ανασύνταξη - διόρθωση πράξεων 
αναλογισμού του σχεδίου 
πόλεως Ποσειδωνίας (Ανατολικό 
και Δυτικό Τμήματα)  
[Χρηματοδότηση  
ΣΑΤΑ  ποσό: 300.000,00€] 

300.000,00 
-300.000,00 

(ΣΑΤΑ) 
0,00 

30/7326.0006 

Κατασκευή αθλητικών χώρων 
[Χρηματοδότηση  
ΣΑΤΑ ποσό: 150.000,00€,  
Τακτικά ποσό 250.000,00] 

400.000,00 

- 200.000,00 
[150.000,00 ΣΑΤΑ &  

50.000,00  
ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΥ] 

200.000,00 
 (ΤΑΚΤΚΑ – ΠΟΡΟΙ 

ΔΗΜΟΥ) 

30/7334.0007 

Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. 
Άσσου - Λεχαίου  
[Χρηματοδότηση  
ΣΑΤΑ 2022 ποσό: 191.650,00€  
Τακτικά ποσό 108.350,00€] 

300.000,00 

- 300.000,00 
(108.350 ΤΑΚΤΙΚΑ – 

ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ & 
191.650,00 ΣΑΤΑ 2022) 

0,00 

30/7334.0008 

Αποκατάσταση ζημιών από 
φυσικές καταστροφές σε 
υποδομές στην κοινότητα 
Περιγιαλίου 

88.350,00 
-88.350,00 

(ΤΑΚΤΙΚΑ – ΠΟΡΟΙ 
ΔΗΜΟΥ) 

0,00 

 
ΜΕΡΟΣ B' 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 23367/27-6-2022 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και προκειμένου να 
καλυφθούν ανάγκες του τμήματος οχημάτων, 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνει : 

• Τον Κ.Α. 20/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» 
προϋπολογισμού 1.399.518,07€ κατά 69.300,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.330.218,07€ . 

ΑΔΑ: Ψ8ΜΩΩΛ7-Ε4Κ



Μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό  69.300,00€ και από εκεί ισόποσα: 
Ενισχύει : 

• Τον Κ.Α.  20/6671.0001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ποσού 80.000,00€ με το ποσό των 
55.100,00 € και η πίστωση διαμορφώνεται σε 135.100,00€ . 
 

• Τον Κ.Α. 20/6672.0001 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» ποσού 30.000,00 με ποσό 
14.200,00 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 44.200,00€. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                             Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25 / 292 / 2022 
                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 22 -09 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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