
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 36 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-8-2022 

 

        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, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 18η Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ'αριθμ.πρωτ. 33934/12-8-2022 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 έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (στα θέματα 8ο και 9ο ήταν εκτός σύνδεσης), 6)Σταυρέλης 

Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1) Κυριαζής Αντώνιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση 

του 19ου 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, συνδέθηκε. 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 483η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για επιχορηγήσεις συλλόγων και 
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σωματείων»  υπενθυμίζει στα Μέλη της Επιτροπής τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1του 

άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.7.2018), και αντικαταστάθηκε εκ νέου µε την παρ. 1 

του άρθρο 14 του Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 139/31.8.2019), σύμφωνα με τις οποίες «Ο Δήµαρχος:……. 

ε) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον 

προϋπολογισµό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε 

αναμόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της 

αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγουμένη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 

απαραίτητη, προκείμενου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση, πριν από την απόφαση του Δηµάρχου, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, 

όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο 

αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού». 

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των Μελών της Επιτροπής τα εξής : 

1) Την υπ’αριθμ. 17/194/2022 (ΑΔΑ: 9023ΩΛ7-Α1Ρ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί 

«Επιχορήγησης συλλόγων δασοπροστασίας» με την οποία αποφασίστηκε η επιχορήγηση του 

Συλλόγου  «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» με το ποσό των 4.000,00€, 

2) Την υπ’αριθμ.17/195/2022 (ΑΔΑ: ΩΥ1ΝΩΛ7-ΙΗ8 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί  

Επιχορήγησης συλλόγων δασοπροστασίας  με την οποία αποφασίστηκε η επιχορήγηση του 

Συλλόγου «ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» με το ποσό των 4.000,00€, 

3) Την υπ’αριθμ.17/196/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΞΑΩΛ7-ΩΗΑ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί  

Επιχορήγησης συλλόγων δασοπροστασίας  με την οποία αποφασίστηκε η επιχορήγηση του 

Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» με το ποσό 

των 4.000,00€, 

4) Την υπ’αριθμ.17/197/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΟΩΛ7-Ο03) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί  

Επιχορήγησης συλλόγων δασοπροστασίας  με την οποία αποφασίστηκε η επιχορήγηση του 

Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ 

ΝΤΡΑΣΣΑΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ» με το ποσό των 2.500,00€, 

5) Την υπ’αριθμ.17/198/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΧ7ΩΛ7-ΨΝΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί  

Επιχορήγησης συλλόγων δασοπροστασίας  με την οποία αποφασίστηκε η επιχορήγηση του 

Συλλόγου «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΦΟΥ» 

με το ποσό των 3.000,00€,  

6) Την υπ’αριθμ.22/267/2022 (ΑΔΑ:6ΓΨΑΩΛ7-ΦΡΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί  

Επιχορηγήσεων οργανώσεων – συλλόγων δασοπυροπροστασίας με την οποία αποφασίστηκε 

η επιχορήγηση του σωματείου «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ SOSTE 

TO» με το ποσό των 4.000,00€, 

7) Την υπ’αριθμ.22/268/2022 (ΑΔΑ:Ψ1Ε9ΩΛ7-ΡΤΔ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
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Επιχορηγήσεων οργανώσεων – συλλόγων δασοπυροπροστασίας με την οποία αποφασίστηκε 

η επιχορήγηση του  σωματείου «ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΠΗΓΑΣΟΣ» με το ποσό 

των 4.000,00€, 

που θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2022 με Κ.Α.00/6739.0024 ποσού 119.962,83€ και τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων 

από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».    

 

       Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ό,τι απαιτείται η εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 πίστωσης,  με Κ.Α.00/6739.0024 ποσού 119.962,83€ και 

τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» ώστε να  

ορίζει ονομαστικά τον σύλλογο/σωματείο  και το αντίστοιχο ποσό με το οποίο  αυτός θα επιχορηγηθεί 

και προτείνει την εξειδίκευση πιστώσεων στον εν λόγω Κ.Α. όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται 

στις  υπ’αριθμ. 17/194/2022 (ΑΔΑ: 9023ΩΛ7-Α1Ρ ), 17/195/2022 (ΑΔΑ: ΩΥ1ΝΩΛ7-ΙΗ8 ), 17/196/2022 

(ΑΔΑ: Ψ5ΞΑΩΛ7-ΩΗΑ), 17/197/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΟΩΛ7-Ο03), 17/198/2022 (ΑΔΑ: ΨΖΧ7ΩΛ7-ΨΝΔ), 

22/267/2022 (ΑΔΑ:6ΓΨΑΩΛ7-ΦΡΖ), 22/268/2022 (ΑΔΑ:Ψ1Ε9ΩΛ7-ΡΤΔ) αποφάσεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

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

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 58 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις 17/194/2022 (ΑΔΑ: 9023ΩΛ7-Α1Ρ ), 17/195/2022 (ΑΔΑ: ΩΥ1ΝΩΛ7 

-ΙΗ8), 17/196/2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΞΑΩΛ7-ΩΗΑ), 17/197/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΟΩΛ7-Ο03), 17/198/2022 (ΑΔΑ: 

ΨΖΧ7ΩΛ7-ΨΝΔ), 22/267/2022(ΑΔΑ:6ΓΨΑΩΛ7-ΦΡΖ), 22/268/2022(ΑΔΑ:Ψ1Ε9ΩΛ7-ΡΤΔ) αποφάσεις  

Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη  έστω και εάν 

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 74, παρ. 10 του 

Ν.4555/2018) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

       Την εξειδίκευση πίστωσης, εγγεγραμμένης στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 

2022 με Κ.Α.00/6739.0024 ποσού 119.962,83€ και τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων 

από κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας»  σύμφωνα με υπ’αριθμ. 17/195/2022 (ΑΔΑ:ΩΥ1ΝΩΛ7-ΙΗ8), 

17/196/2022 (ΑΔΑ:Ψ5ΞΑΩΛ7-ΩΗΑ), 17/197/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΟΩΛ7-Ο03), 17/198/2022 (ΑΔΑ: 

ΨΖΧ7ΩΛ7ΨΝΔ), 22/267/2022 (ΑΔΑ:6ΓΨΑΩΛ7-ΦΡΖ), 22/268/2022 (ΑΔΑ:Ψ1Ε9ΩΛ7-ΡΤΔ) αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, ως εξής :  

1. Ποσού 4.000,00€, για την επιχορήγηση του Συλλόγου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 

ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ»,  

2.  Ποσού 4.000,00€, για την  επιχορήγηση του Συλλόγου  «ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ 

ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ», 

3. Ποσού 4.000,00€, για την επιχορήγηση του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
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ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ»,    

4. Ποσού 2.500,00€, για την επιχορήγηση του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΝΤΡΑΣΣΑΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ», 

5. Ποσού 3.000,00€, για την επιχορήγηση του Συλλόγου «ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΡΦΟΥ»,  

6. Ποσού 4.000,00€, για την επιχορήγηση του σωματείου «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ SOSTE TO», 

7. Ποσού 4.000,00€, για την επιχορήγηση του  σωματείου «ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΠΗΓΑΣΟΣ», 

όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/483/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 25-08-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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