
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 55 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 23-11-2022 

 

        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 23η Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 53762/18-11-2022 

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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πούρος Γεώργιος, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 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 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

   

      ΑΠΟΦΑΣΗ 720η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 

2022 του νπδδ «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» (Κ.Κ.Π.)» αναφέρει στα 

Μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ.1 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική Επιτροπή «γ)Εγκρίνει τον απολογισμό του Δήμου, 

καθώς και τους προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς ετήσια προγράμματα δράσης και 

τις εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ. 

15/35/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΩΒΟΚΨΛ-ΘΝ6) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την 

επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» με θέμα «Έγκριση της έκθεσης 

αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2022», η οποία 

διαβιβάστηκε στον Δήμο Κορινθίων με το υπ' αριθ. πρωτ. 1879/11-11-2022 έγγραφο του Κέντρου 

Κοινωνικής Πολιτικής. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την έγκριση 

των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2022 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο 

Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων», όπως ακριβώς αυτά εμφανίζονται στην υπ΄ αριθ. 

15/35/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΩΒΟΚΨΛ-ΘΝ6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού 

Προσώπου του Δήμου Κορινθίων. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης κι έχοντας υπόψη την 

εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθ. 15/35/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου 

Κοινωνικής Πολιτικής, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου έτους 2022 του ν.π.δ.δ. «Κέντρο 

Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων», όπως ακριβώς αυτά εμφανίζονται στην υπ΄ αριθ. 

15/35/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΩΒΟΚΨΛ-ΘΝ6) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω Νομικού 

Προσώπου του Δήμου Κορινθίων, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55/720/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 15 

του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 35η   

«Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 

2022 » 

             Στην Κόρινθο σήμερα Πέμπτη  την 10η Νοεμβρίου   2022 και ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, που ορίστηκε με την αρ. απόφαση 

42/295/10-11-2021 και την τροποποίηση αυτής 44/318/24-11-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Κορινθίων , σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την αρ. πρωτ. 1804/04-11-2022  έγγραφη 

πρόσκληση του κ. Προέδρου κ. Ταγαρά Π. Βασιλείου, που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα των Συμβούλων, 

στο χώρο του γραφείου Δ/νσης του ανωτέρω ΝΠΔΔ .  

Υπήρχε νόμιμη απαρτία γιατί στο σύνολο δέκα πέντε (15) μελών ήταν παρόντες εννέα  (9) μέλη .  

ΠΑΡΟΝΤΑ:  
Πρόεδρος         :    Ταγαράς  Βασίλειος 
 Μέλη :  
Αντιπρόεδρος :   Παρασκευάς Μιχαήλ 
Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
Πυργάκη Ελένη  
Δαγκοπούλου - Τσόγκα Θεοπούλα 
Στριμενοπούλου Γεωργία  
Κονδύλης Μαρίνος 
Κοντογιάννη Φανή ( εκπρόσωπος εργαζομένων)  
Κοντογιάννης Παναγιώτης  (αναπληρωματικό μέλος της Σταυράκη Θεοδώρας)  
 
 
 
ΑΠΟΝΤΑ:  
Ζαχαριάς Σπυρίδων  
Ραντίτσα – Βασιλάκου Μαρίνα  
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
Ξύδης Αναστάσιος  
Σπανός Βασίλειος  
Σούκουλης Κωνσταντίνος  
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γεωργακοπούλου Θέκλα ,  υπάλληλο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής 

Δήμου Κορινθίων. Στη συνεδρίαση παρέστη  και η Αν/τρια προϊστ. Δ/νσης κ. Βοϊδήλα Γιαννούλα .  

             Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο   (1ο ) θέμα της τακτικής συνεδρίας της ημερήσιας διάταξης : 

«Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου του οικονομικού έτους 2022» 

αναφέρει στα μέλη του Δ.Σ τα εξής :  

Όσον αφορά τα τριμηνιαία στοιχεία περιόδου 01/07/2022 έως 30/09/2022 (Γ’ Τρίμηνο 2022) προς τα 

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με την παρ.9 του άρθρου 266 του 

Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: 

 «Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, 

υποβάλλει στο Δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν 
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παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Ν.Π. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του 

δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 

είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν 

πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε 

αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα 

παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση 

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα 

στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκαν αφενός η υπ΄ αριθμ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 

2007/09.09.2011 τεύχος Β’) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία 

περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και 

Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς 

τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την 

οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου και 

αφετέρου η εγκύκλιος αρ.43 με αριθμ.πρωτ.26124/29-6-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών ,Δ/νση 

Οικονομικών ΟΤΑ με θέμα «Ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών» . 

 Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων, συντάσσεται 

σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση 40038/09.09.2011 

(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας υποβάλλουμε τα οικονομικά στοιχεία ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 και συγκεκριμένα : 

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου 2022 (Υπόδειγμα 1) 

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2022 (Υπόδειγμα 2) 

-Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2022 (Υπόδειγμα 3) 

-Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης των κριτηρίων της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 (Υπόδειγμα 4) 
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Υπόδειγμα 1 

Υπόδειγμα 

2
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Υπόδειγμα 3 

 

 

Υπόδειγμα 4 

 

Ίδια έσοδα και έσοδα Π.Ο.Ε. (3α+3Β+4) 1.172.200,77 1.011.680,46 -160.520,31 86,31% 

Σύνολο Εσόδων (Α.1) 2.235.547,28 1.988.147,69 - - 

Σύνολο Εσόδων (Α.1) και διαθεσίμων έναρξης (6) 3.674.886,13 3.427.486,54 -247.399,59 93,27% 

Σύνολο Εξόδων (Β.1) 2.787.621,96 2.127.774,38 -659.847,58 76,33% 

Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ (Δ) = (Α.1) + (6) - (Β.1) 887.264,17 1.299.712,16 412.447,99 146,49% 

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2) 62.507,00 92.195,55 29.688,55 147,50% 

Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Ε) = (Δ) - (Γ.2) 824.757,17 1.207.516,61 382.759,44 146,41% 

Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Οικονομικού Αποτελέσματος 11,17% 

Έλεγχος κριτηρίου Κ.Υ.Α. Απόκλιση Ιδίων Εσόδων και εσόδων ΠΟΕ -13,69% 
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου του οικονομικού έτους 

2022, όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των 

εσόδων ( στοχοθεσία ) για το Γ΄ τρίμηνο του έτους όπως αυτή καταρτίσθηκε με την την Απόφ. Δ.Σ.1/1/2022« 

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2022 του Κέντρου 

Κοινωνικής  Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» βλέπουμε ότι τα κριτήρια του της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 

ικανοποιούνται ως προς το οικονομικού αποτέλεσμα, αλλά όχι ως προς τα ίδια έσοδα (απόκλιση -13,69%). 

Η απόκλιση αυτή οφείλεται στην υστέρηση της καταβολής Γ Δόσης Επιχορήγησης από το Δήμο ποσού 

184.000,00 €, η οποία και καταβλήθηκε στις 13/10/2022, υπερκαλύπτοντας την εν λόγω υστέρηση. 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης 

προϋπολογισμού Γ΄  τριμήνου του οικονομικού έτους 2022 ως  έχει . 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του   Προέδρου 

Και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

Εγκρίνει την  έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄  τριμήνου του οικονομικού έτους 

2022 ως έχει , σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και : 

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3ου τριμήνου 2022 (Υπόδειγμα 1) 

-Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2022 (Υπόδειγμα 2) 

-Πίνακας στοιχείων Ισολογισμού 3ου τριμήνου 2022 (Υπόδειγμα 3) 

-Πίνακας Ελέγχου ικανοποίησης των κριτηρίων της ΚΥΑ 44485 της 06/08/2018 (Υπόδειγμα 4) 

 

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

        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  15/35/10.11.2022 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  

 

     ΤΑΓΑΡΑΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                        

Τα Μέλη 

Αντιπρόεδρος  :       Παρασκευάς  Μιχαήλ    
 Μέλη                :   
Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
Πυργάκη Ελένη  
Δαγκοπούλου - Τσόγκα Θεοπούλα 
Στριμενοπούλου Γεωργία  
Κονδύλης Μαρίνος  
Κοντογιάννη Φανή ( εκπρόσωπος εργαζομένων)  
Κοντογιάννης Παναγιώτης  (αναπληρωματικό μέλος 
της Σταυράκη Θεοδώρας)  
 

 

ΑΔΑ: ΩΣΩ6ΩΛ7-ΚΔΩ
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