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Αριθμός Πρακτικού 60 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 20-12-2022 

 

        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 20η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ. 60169/16-12-2022 

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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος 6) Πνευματικός Αλέξανδρος, 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Πούρος Γεώργιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση 

του 1ου θέματος ημερησίας 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. 

ΑΔΑ: ΩΣΛΟΩΛ7-ΓΧΩ



          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

           

          ΑΠΟΦΑΣΗ 839η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για αγορά ακινήτου για δημιουργία 

πλατείας – παιδικής χαράς στην Κοινότητα Σοφικού της Δ.Ε. Σολυγείας Δήμου Κορινθίων» 

θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ. 42/421/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Κορινθίων,  με θέμα: «Απ’ευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Σοφικού, για τη δημιουργία πλατείας 

-παιδικής χαράς», με την οποία αποφασίστηκε η απ΄ ευθείας αγορά του ακίνητου που βρίσκεται εντός 

των ορίων του οικισμού «Σοφικού» του τέως Δήμου Σολυγείας και ήδη Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας 

του Δήμου Κορινθίων, εκτάσεως 803,26 τ.μ., το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και εμφαίνεται με 

τα στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Α στο από Δεκέμβριο έτους 2017 τοπογραφικό διάγραμμα 

της Πολιτικού Μηχανικού Νικολέττας Γιάννου και οριοθετείται: Βόρεια με Δημοτικό δρόμο, Νότια με 

δημοτικό δρόμο, Ανατολικά με δημοτικό δρόμο και Δυτικά με ιδιοκτησία Αντώνη Πιπίνη, ως το 

μοναδικό κατάλληλο, για τη δημιουργία πλατείας – παιδικής χαράς έναντι του τιμήματος των 58.000,00 

€ σύμφωνα με το από 12-9-2022 πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Κορινθίων 

(παρ. 5 του άρθρου 186 του ΔΚΚ) και προτείνει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 58.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό έτους 2022 και στην πίστωση με 

Κ.Α. : 30/7112.0015  και τίτλο «Αγορά οικοπέδου στο Σοφικό», σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση 

Δ.Σ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθμ.42/421/2022 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Κορινθίων,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και 

ισχύουν, 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 ποσού 58.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό έτους 

2022 και στην πίστωση με Κ.Α. 30/7112.0015  και τίτλο «Αγορά οικοπέδου στο Σοφικό»,     όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την 

υπ'αριθμ.42/421/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων. 

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/839/2022.- 

                                                                        Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 20-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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