
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 61 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 28-12-2022 

 

        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 28η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 61659/23-12-2022 

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)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης), 

2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας 

διάταξης).   
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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. 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος «Αποδοχή χρηματοδότησης από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και τροποποίηση 

δημοτικού προϋπολογισμού», λόγω ότι μέχρι την 31/01/2023 θα πρέπει να έχει αναρτηθεί η 

Διακήρυξη του έργου 

         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 848η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή 

χρηματοδότησης από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το έργο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και τροποποίηση δημοτικού 

προϋπολογισμού» αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ιη του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν η Οικονομική Επιτροπή «.. Αποφασίζει για 

την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον δήμο και αποφάσεων ένταξης 

πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την παροχή δεσμευτικής εισήγησης 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 

22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4722/2020 (Α' 177)».  

 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την διορθωμένη εισήγηση του 

Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων η οποία έχει ως εξής: 

<< Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού 
προγράμματος τρέχοντος έτους.  
Σχετ.: Η αριθ. 89519/23-12-2022 ΚΥΑ με θέμα «Ένταξη Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας της Δράσης 16631 Πρόγραμμα βελτίωσης 
οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Ο Δήμαρχος Κορινθίων, 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Άρθρο έκτο [Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α' και β' βαθμού] της από 22.8.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 
(Α΄ 177), σύμφωνα με το οποίο [.. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, καθώς και αποφάσεων 
ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης 
χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις 
προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο 
αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από 
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δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής..] 

2. Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική 
Επιτροπή [… Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς 
τον δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την 
παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της 
παρ. 1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)…] 

3. Το γεγονός ότι  σύμφωνα με την ανωτέρω [1] σχετική ΚΥΑ : 

• Η πρόταση έργου του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης 
Κορίνθου», προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ εντάχθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) και στο πλαίσιο 
του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 
δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

• Σύμφωνα με το Μέρος Β της ΚΥΑ ένταξης του έργου, μέχρι την 31/01/2023 θα πρέπει 
να έχει αναρτηθεί η Διακήρυξη του έργου 

 
Εισηγείται: 

 
Α.  Την αποδοχή της ανάληψης υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης 
Κορίνθου» το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αποδοχή των 
όρων ένταξης της αριθ. 89519/23-12-2022 ΚΥΑ . 
 
Β.  Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.800.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου 
υποδομής με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» 
 
Γ.  Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους και την ένταξη νέου έργου : 
 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Έργου 

Προτεινόμενος 
Συνολικός 

Προϋπολογισμ
ός 

Ποσό που θα 
βαρύνει το 

Οικονομικό έτος 
2022 

Ποσό που θα 
βαρύνει το 

Οικονομικό έτος 
2023 

1294 
Ανάπλαση πεζοδρομίων 

πόλης Κορίνθου 
2.800.000,00 

(Α.Μ. 146/2022) 
1,00  2.799.999,00 

 
Δ. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως: 
 

• Εγγραφή του ποσού του 1€ ευρώ για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» σε 
Κ.Α. Εσόδου 1324.00ΧΧ [Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας] 

• Εγγραφή νέας πίστωσης έργου σε Κ.Α. Εξόδου 30/7334.ΧΧ με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων 
πόλης Κορίνθου» και πίστωση έτους 1 € >>. 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος 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 
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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 και θέτει υπόψη των 

Μελών της Επιτροπής την εισήγηση σε ορθή επανάληψη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 

Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΕΡΟΣ Α' 

 
Με την από 27/12/2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού προτείνεται η 
Αποδοχή χρηματοδότησης και η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού 
προγράμματος τρέχοντος έτους αναφορικά με την  αριθ. 89519/23-12-2022 ΚΥΑ με θέμα «Ένταξη 
Έργων Δήμων της Χώρας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
της Δράσης 16631 Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο 
η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Άρθρο έκτο [Αναμορφώσεις προϋπολογισμού ΟΤΑ α' και β' βαθμού] της από 22.8.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 
(Α΄ 177), σύμφωνα με το οποίο [.. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης 
πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, 
επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι 
οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής 
Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν 
διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία 
της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής..] 
2.Την παρ. ιη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α' 87), σύμφωνα με την οποία η Οικονομική 
Επιτροπή [… Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον 
δήμο και αποφάσεων ένταξης πράξεων του σε αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και για την 
παροχή δεσμευτικής εισήγησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κατά τη διαδικασία της παρ. 
1 του άρθρου έκτου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 161), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)…] 
3.Το γεγονός ότι  σύμφωνα με την ανωτέρω [1] σχετική ΚΥΑ : 

• Η πρόταση έργου του Δήμου Κορινθίων με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης 
Κορίνθου», προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ εντάχθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
«Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» (ΑΔΑ: Ψ5Π346ΜΤΛ6-4ΒΕ) και στο πλαίσιο 
του Έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό 
δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο 
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χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU. 

• Σύμφωνα με το Μέρος Β της ΚΥΑ ένταξης του έργου, μέχρι την 31/01/2023 θα πρέπει 
να έχει αναρτηθεί η Διακήρυξη του έργου 

 
Εισηγείται: 

 
Α.  Την αποδοχή της ανάληψης υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» 
το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αποδοχή των όρων ένταξης 
της αριθ. 89519/23-12-2022 ΚΥΑ . 
 
Β.  Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.800.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου 
υποδομής με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» 
 
Γ.  Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους και την ένταξη νέου έργου : 
 

Κωδικός 
Έργου 

Τίτλος Έργου 

Προτεινόμενος 
Συνολικός 

Προϋπολογισμ
ός 

Ποσό που θα 
βαρύνει το 

Οικονομικό έτος 
2022 

Ποσό που θα 
βαρύνει το 

Οικονομικό έτος 
2023 

1294 
Ανάπλαση πεζοδρομίων 

πόλης Κορίνθου 
2.800.000,00 

(Α.Μ. 146/2022) 
1,00  2.799.999,00 

 
Δ. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως: 
 

• Εγγραφή του ποσού του 1€ ευρώ για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» σε 
Κ.Α. Εσόδου 1324.0004 [Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας]. 
 
Τη μεταφορά ποσού 1,00€ και τη δημιουργία: 
 

• Εγγραφή νέας πίστωσης έργου σε Κ.Α. Εξόδου 30/7334.0009 με τίτλο «Ανάπλαση 
πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» και πίστωση 1,00 € >>. 

 
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος ενημερώνει τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι για την 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και την ένταξη του νέου έργου, έχει ληφθεί η αριθ. 

17/20/28.12.2022 απόφαση σε ορθή επανάληψη Εκτελεστικής Επιτροπής και προτείνει τα κάτωθι:   

Α. Την αποδοχή της ανάληψης υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» 

το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αποδοχή των όρων ένταξης 

της αριθ. 89519/23-12-2022 ΚΥΑ.  

Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 2.800.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου 

υποδομής με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου». 

Γ. Να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την εισήγηση σε ορθή επανάληψη της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την  διορθωμένη εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, την εισήγηση σε ορθή επανάληψη της Δ/νσης Οικονομικών 
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Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α.- Αποδέχεται, την ανάληψη υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου» 

το οποίο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των όρων ένταξης της αριθ. 

89519/23-12-2022 ΚΥΑ. 

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο για τις περαιτέρω ενέργειες.  

Γ.- Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού 2.800.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου 

υποδομής με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου». 

Δ. - Υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του 

Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά 

περιγράφεται στην εισήγηση σε ορθή επανάληψη 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 61/848/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 28-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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