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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 48
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 25-10-2022

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 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, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 11:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 48215/21-10-2022 

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 επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Κορδώσης Χρήστος (ήταν 

εκτός σύνδεσης κατά τη συζήτηση των 4ου, 5ου και 6ου θεμάτων ημερήσιας διάταξης).

 Α π ό ν τ ε ς 

       1)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Ζώγκος Ανδρέας.  
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         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 653η: 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 

υπ’αριθμ. 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 υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την από 07-10-

2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α '
Το αυτοτελές γραφείο Προγραμματισμού με το από 25/10/2022 έγγραφό του και έχοντας υπόψη το 

σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), με αντικείμενο τη διάθεση τριών (3) Μηχανικών ΠΕ 

για την υλοποίηση Έργων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο:

(1)  η αμοιβή των Πολιτικών Μηχανικών ορίζεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα 

ευρώ (1.650,00 €) μηνιαίως/έκαστος , πλέον ΦΠΑ

(2) η ισχύς της προγραμματικής σύμβασης θα αρχίζει με την υπογραφή της και θα διαρκέσει για 

όσο χρόνο ασκούνται τα καθήκοντα του Μηχανικού και πάντως όχι λιγότερο από δεκαοκτώ 
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(18) μήνες

(3) στον προϋπολογισμό της προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνεται επιπλέον ποσό ίσο με 

το έξι τοι εκατό (6%) της αμοιβής του κάθε Μηχανικού που θα επιλεγεί από το ηλεκτρονικό 

μητρώο μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της 

σύμβασης, ήτοι ποσό πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ (5.346,00€), πλέον 

ΦΠΑ

(4) οι πόροι για την χρηματοδότηση των λειτουργικών εξόδων θα εξασφαλισθούν από το Δήμο 

Κορινθίων. Η καταβολή των λειτουργικών εξόδων προς την ΕΕΤΑΑ ΑΕ πραγματοποιείται με 

βάση πραγματικά παραστατικά και δικαιολογητικά έγγραφα το αργότερο ένα μήνα από την 

απαίτησή τους από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, με χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τον Δήμο, μετά 

από σχετική έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης

(5) Ο συνολικός προϋπολογισμός της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό 

ποσό των [89.100,00 + 5.346,00 ] πλέον ΦΠΑ και 117.113,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ για το σύνολο των 18 μηνών , για τρεις Μηχανικούς

Εισηγείται την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (πρόβλεψη για την κάλυψη της 

δαπάνης της σύμβασης για το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2022) , ως ακολούθως:

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

• Τον Κ.Α. 30/7112.0010 με τίτλο «Απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Αγ. Βασιλείου για 

δημιουργία Πλατείας» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και τελικό 

προϋπολογισμό 0,00€

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 15.000,00€ και από εκεί μεταφέρουμε 6.138,00€ και δημιουργούμε:

• Τον Κ.Α 00/6737.0009 με τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε» 

προϋπολογισμού 6.138,00€>>

    Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει, η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπ’όψιν τα ανωτέρω, 

να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπόψη 

την εισήγηση του Προέδρου, την από 07-10-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα 

σχετική νομοθετική διάταξη, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

          Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης 

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

περιγράφεται στην από  07-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 48/653/2022.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 01-11-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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