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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/26.1.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 14/2021
Θέμα μοναδικό.: «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
του Δήμου Κορινθίων, έτους 2021»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020
(Α΄76), την εγκύκλιο 426/77233/13.11.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Δ1α/ΓΠ.οικ.:3060/15-1-2021 (Β΄89) ΚΥΑ,
ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 1992/22-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που
επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, στους Προέδρους
των Κοινοτήτων καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος συμμετείχε.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τριάντα (30) μέλη, δηλαδή:
ΑΠΟΝΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος
6. Πούρος Γεώργιος
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος
8. Καρσιώτης Παναγιώτης
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Μελέτης Χρήστος
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Μπουρσέ Ηλίας
13. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα,
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Μουρούτσος Γεώργιος
16. Στριμενοπούλου Γεωργία, Γραμματέας
17. Καρασάββας Ιωάννης
18. Κεφάλας Σταύρος
19. Ζώγκος Ανδρέας
20. Λαμπρινός Παναγιώτης
21. Δόντης Μιχαήλ
22. Μανωλάκης Δημήτριος
23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Καλλίρης Πελοπίδας
25. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
26. Πιέτρης Γεώργιος
27. Πλατής Σπυρίδων
28. Σπύρου Παναγιώτης
29. Τζέκου Παρασκευή
30. Γκερζελής Ιωάννης

1.
2.
3.

Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος
Κονδύλης Μαρίνος
Κορδώσης Χρήστος

ΑΔΑ: ΨΚ4ΡΩΛ7-Δ4Σ
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κλένιας κ. Μπακλώρης Παναγιώτης στην
τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου
Δράσης έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
 Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄) «Περιεχόμενο και τύπος
προϋπολογισμού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει..
 Τις διατάξεις του άρθρου 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα
οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Προϋπολογισμός Δήμων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
 Τις διατάξεις των ν.4555/2018 και 4623/2019
 Την ΚΥΑ οικ. 46735/23.7.2020 (ΦΕΚ 3170 Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2021– Μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης»
 Την αριθμ. 1442/22-1-2021 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.
 Την με αριθμ. 2/2/2021 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για διατύπωση γνώμης επί του
προϋπολογισμού 2020.
 Την με αριθμ. 2/2/2021 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής περί εισήγησης του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020
στην Οικονομική Επιτροπή.
 Την με αριθμ. 2/8/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό
εσόδων κι εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση σχέδιο
προϋπολογισμού για το έτος 2021 με αναλυτική αιτιολογική έκθεση (άρθρο 72 § 1 περιπτ. α΄), όπως έχει αντικατασταθεί
με το άρθρο 3 του ν. 4623/2019.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι είναι η κορυφαία
συνεδρίαση για τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 και παρακαλώ να έχουμε γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση.
Εγώ θα αναφερθώ επιγραμματικά και οι αντιδήμαρχοι λεπτομερώς. Πρόκειται για ένα προϋπολογισμό ισοσκελισμένο,
αναπτυξιακό με έργα της τάξεως των 22 εκ. ευρώ. Εγώ θα περιγράψω σε αδρές γραμμές τους στόχους της πολιτικής που
έχουμε για τη χρονιά που ξεκίνησε και τις υπηρεσίες που θέλουμε να προσφέρουμε στους πολίτες , δηλ. τους άξονες της
δράσης μας. Ο Προϋπολογισμός που είναι αναπτυξιακός, όπως είπα, είναι στοχευμένα ποιοτικός γιατί έχει πολλές
υπηρεσίες, η ανάγκη άλλωστε μας υποχρέωσε, λόγω κορονοϊού, ν΄ αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο Δήμος και
να έχουμε υπηρεσίες οι οποίες στηρίζονται στο διαδίκτυο, υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τη βοήθεια στο σπίτι κ.λ.π.
Επίσης ο προϋπολογισμός , είμαι περήφανος γι΄ αυτό, έχει μια έντονη κοινωνική διάσταση και όλα τα κονδύλια που
αναφέρονται σε πολιτισμό, σε κοινωνική πολιτική είναι περίπου 9 εκ ευρώ. Το σημαντικό είναι ότι περιλαμβάνει μείωση
δημοτικών τελών σημαντική, όπως τα ακίνητα που έχουν κοινωφελή χαρακτήρα από 1,70 € /τ.μ. η νέα χρέωση είναι 0,60
λεπτά , στις βιοτεχνίες η μείωση είναι 20%, στα πτηνοτροφεία και πτηνοτροφικές μονάδες μείωση 50%, στις οικείες και
επαγγελματικούς χώρους , μείωση 40%, το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) από 1,20 € μειώθηκε στο 0,80 λεπτά στις
περιοχές που είναι εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού –εκτός του πρώην Δήμου Κορινθίων-. Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων
στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου έχουν μειωθεί σε 30% κι αυτό είναι πλέον των μειώσεων που έχουν γίνει λόγω
κορονοϊού. Να θυμίσω ότι είναι σε ισχύ η μείωση ύψους 50% που έχει γίνει στους απόρους, πολύτεκνους και τρίτεκνους.
Επίσης, ν΄ αναφέρω ότι δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στο προϋπολογισμό σε ότι έχει να κάνει με τη ποιότητα ζωής των
πολιτών, δηλαδή στην καθημερινότητα όπως λέμε, που περιλαμβάνεται στη καθαριότητα, στο τρόπο δηλαδή που κινείται
κανείς στο κέντρο της πόλης , αλλά και στα χωριά. Και εκεί έχουμε περιλάβει και τα πεζοδρόμια, για να κινούνται οι πολίτες
με ασφάλεια, άνεση και ευχάριστα. Έχουμε φροντίσει ν΄ αγοράσουμε απορριμματοφόρα και άλλα οχήματα για την
καθαριότητα , αλλά και κάδους ανακύκλωσης και περισυλλογής των απορριμμάτων. Αυτό θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε
σημαντικά την καθαριότητα στο Δήμο Κορινθίων. Στο προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί και η εφαρμογή του
ΣΔΙΤ , από το μέσον της χρονιάς, χωρίς αύξηση δημοτικών τελών . Θα συνεργαστούμε με την Εταιρεία και την Περιφέρεια για
να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά το θέμα με τις καινούργιες συνθήκες, δηλαδή την αποκομιδή και τη διαχείριση των
απορριμμάτων. Ακόμα για να κυκλοφορούμε με ασφάλεια , έχουμε προβλέψει ότι θ΄ αντικατασταθούν οι λαμπτήρες
φωτισμού με νέους σύγχρονους χαμηλής κατανάλωσης λαμπτήρες LED, μέσω ενός συμφώνου ενεργειακής απόδοσης , το
οποίο θα προκύψει από διεθνή διαγωνισμό. Επίσης, περιλαμβάνεται η αγορά ακινήτων, τα οποία θα μας βοηθήσουν να
προσφέρουμε υπηρεσίες στους πολίτες, εκεί που χρειάζεται. Θα τοποθετηθούν όργανα γυμναστικής σε χώρους επιλεγμένους
για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης του δημότη με την ηλεκτρονική πολεοδομία και σχετικά
προγράμματα μηχανογράφησης. Ακόμα να πω ότι εντός ολίγων εβδομάδων θα εγκριθεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ)
και έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε απερίσπαστα στην υλοποίηση των μελετών που ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Θεωρώ
ότι είναι ένας προϋπολογισμός, όπως είπα ισοσκελισμένος, αναπτυξιακός, ποιοτικός, σύγχρονος και αντικατοπτρίζει τους
άξονες και τις δράσεις μας για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών και ζητώ από το Σώμα να το ψηφίσετε.
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Στη συνέχεια οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των νομικών προσώπων αναφέρθηκαν λεπτομερώς σε δράσεις που αφορούν
τις αρμοδιότητές του και εκτενέστερα στα όσα παραπάνω ανέπτυξε ο Δήμαρχος, τα οποία τηρούνται στα ηχογραφημένα
πρακτικά.
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος κατά την τοποθέτησή του μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι αυτά που ειπώθηκαν σήμερα είναι
κατώτερα των προσδοκιών που είχαν οι Κορίνθιοι από τη Δημοτική Αρχή. Ο Προϋπολογισμός είπατε ότι είναι ποιοτικός.
Ποια είναι τα ποιοτικά έργα; Πως περιγράφεται το νέο όραμα ,τη νέα στρατηγική σας; Δεν υπάρχουν έργα κοινωνικής
πολιτικής. Ποια είναι τα έργα για τον Πολιτισμό και Αθλητισμό; Έργα που παραλάβατε από την προηγούμενη δημοτική αρχή
άλλα τα σταματήσατε, άλλα τα παγώσατε, όπως το κλειστό γυμναστήριο, είχαμε κάνει και τη προμελέτη, αλλά εσείς το
σταματήσατε και παραχωρήσατε μάλιστα τον χώρο στην Αστυνομική Διεύθυνση για να κατασκευάσει το Διοικητήριο της.
Σχετικά με το εργοστάσιο κομποστοποίησης, θα προχωρήσει; είχαμε αγοράσει τα μηχανήματα και θα πρέπει να
λειτουργήσει. Τώρα για την αντικατάσταση του δικτύου φωτισμού και τη μείωση τελών, να πω ότι οι μειώσεις υπήρχαν , αλλά
και αυτές που είπατε είναι λίγες. Η πρόθεσή σας για τη Δημοτική αγορά είναι να τη κατεδαφίσετε και να τη ξανακτίσετε,
σκεφτείτε το πάλι. Σχετικά με τα αδέσποτα ζώα, και εμείς είχαμε κάνει στειρώσεις σε συνεργασία με κτηνιατρικό ιατρείο ,
είχαμε τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της πόλης ειδικές συσκευές για τροφή και νερό. Μη τα μηδενίζετε όλα. Για τα ΓΠΣ,
χαίρομαι για την έγκρισή του. Απ΄ όσα ειπώθηκαν σήμερα για τον προϋπολογισμό διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει όραμα ,
είναι κατώτερο των περιστάσεων και δεν απαντά στο αναπτυξιακό όραμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αυτό μας
υποχρεώνει να τον καταψηφίσουμε.
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος κατά την τοποθέτησή του μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι αυτό που παρουσιάζετε είναι ότι
πρόκειται για ένα προϋπολογισμό αγγελικά πλασμένο. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε τη πραγματική εικόνα του. Τι
αποτυπώνει ο προϋπολογισμός.
ΕΣΟΔΑ:
Δημοτικά Τέλη
Φόρους
ΚΑΠ, Επιχορηγήσεις
Χρηματικό Υπόλοιπο
ΕΞΟΔΑ
Αποδοχές προσωπικού, Ασφαλιστικές εισφορές
Κρατήσεις, Φόροι κλπ
Προμήθειες
Συντηρήσεις, επισκευές
Επιχορηγήσεις, κοινωνική πολιτική, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός
Αγορές , απαλλοτριώσεις
Μελέτες, Έργα τεχνικού προγράμματος
-Εμείς δεν είμαστε εδώ για να λέμε ΟΧΙ σε όλα.
Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε την άποψή μας για τον προϋπολογισμό.
Κατ’ αρχήν οφείλουμε να σημειώσουμε ότι βλέπουμε έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, συντεταγμένο από την
Υπηρεσία, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε το αποτύπωμα της Δημοτικής Αρχής, εξαιρουμένου του τεχνικού προγράμματος
βεβαίως, που να δείχνει τη φιλοσοφία και τη στρατηγική σας.
Όσον αφορά τα έσοδα οι παρατηρήσεις μας είναι δύο:
Α)Στα δημοτικά τέλη εμείς έχουμε διαφωνήσει ζητώντας να μειωθούν:
25% Στην Καθαριότητα και το Φωτισμό
50% στα Νεκροταφεία
40% στις Λαϊκές Αγορές
40% στους Κοινόχρηστους Χώρους
Η πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κατά συνέπεια δεν συμφωνούμε για το ύψος των εισαγομένων δημοτικών τελών. Στα πλαίσια όμως της καλής και εύρυθμης
λειτουργίας του Δήμου μπορούμε να προχωρήσουμε .
Β)Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου έχουν υπεραυξηθεί σε 30.841.000 € την 31/12/2020. Αδικαιολόγητα κατά την άποψή
μας. Το γιατί το γνωρίζετε εσείς, αλλά εμείς λέμε ότι δεν απορροφάτε πιστώσεις για έργα και προμήθειες.
Όσον αφορά τα έξοδα οι παρατηρήσεις μας εστιάζονται σε επτά σημεία:
Κατ’ αρχήν δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με τα κονδύλια των μισθοδοσιών, των εισφορών, των υποχρεωτικών δαπανών,
των εξόδων συντηρήσεων και επισκευών, των προμηθειών Παγίων στοιχείων του Δήμου , που τόσο ανάγκη έχουμε, των
δαπανών στην Παιδεία, τον Πολιτισμό, την Κοινωνική Πολιτική, τον Αθλητισμό, παρότι πιστεύουμε ότι πρέπει να τα αυξήσετε
ιδιαίτερα στην Κοινωνική Πολιτική. Σας έχουμε δώσει το πράσινο φως: Απλώστε το δίκτυ προστασίας στους άπορους.
Δώστε τρόφιμα στις άπορες οικογένειες σε τακτά διαστήματα. Μη μένετε σε 70 οικογένειες ζητώντας ένα βουνό χαρτιά
απορίας.
Όμως:
1) Δεν βλέπουμε ιδιαίτερο κονδύλι για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια εορτασμού των 200 χρόνων από την
απελευθέρωση του τουρκικού ζυγού. Δεν βλέπουμε ούτε τις εκδηλώσεις ούτε τον προϋπολογισμό τους.
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2) Οι επιχορηγήσεις των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων εξακολουθούν στα ίδια περσινά χαμηλά επίπεδα 180.000 €,
ποσόν το οποίο δεν διατέθηκε στο σύνολό του πέρσι.
3) Δε βλέπουμε κονδύλι για τη στέγαση των σωματείων ευπαθών ομάδων (Νεφροπαθείς, Μεσογειακή Αναιμία κλπ, όπως
είχατε δεσμευτεί στο τέλος του 2019 ότι θα το πράξετε το 2020, στη συνέχεια έγινε 2021 και τελικά τίποτα.
4)Αγορές-απαλλοτριώσεις. Βλέπουμε κονδύλια σημαντικά για την πόλη της Κορίνθου και δεν αιτιολογείτε τι ακριβώς θα
αγοράσουμε. Το κονδύλι των απαλλοτριώσεων συνολικά 1.750.000 € (γη και επικείμενα) είναι τρομακτικά υψηλό. Δεν μπορεί
να απορροφηθεί με τίποτα. Οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και δεν είμαστε έτοιμοι. Σας τα είχα πει και πέρσι που είχατε
βάλει σχεδόν το ίδιο ποσό. Τελικά απορροφήσαμε περίπου 500.000 € αν δεν κάνω λάθος. Είναι οι περίφημες
εγκλωβισμένες πιστώσεις, όπως σας είπα και στον περσινό προϋπολογισμό. Μπορούσαμε να κάνουμε έργα με το επιπλέον
ποσό.
5)Δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν αποτυπώνεται η πρόβλεψη πίστωσης για νέο νεκροταφείο στην Κόρινθο. Τι θα κάνετε;
Είχατε πει από τον Οκτώβριο 2019 ότι γίνεται χαρτογράφηση των υπαρχόντων τάφων στα νεκροταφεία για να καταδειχθεί
πόσοι και ποιοι τάφοι είναι ακαταχώρητοι. Ξαναρώτησα και μου είχατε απαντήσει ότι προχωράει το θέμα. Δεν γίνεται 1,5
χρόνο μετά να μην έχουμε αποτέλεσμα.
6)Πολεοδομικά και σχέδια πόλης. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Είσθε Δημοτική Αρχή 1,5 χρόνο . Βλέπουμε αναθέσεις
μελετών, εμείς σας τις έχουμε εγκρίνει ότι ζητήσατε, αλλά φως δεν βλέπουμε. Ούτε στην πράξη εφαρμογής Αγίας Άννας
Συνοικισμού, ούτε στην Ποσειδωνία, ούτε στο Κεραμιδάκι (εκεί βλέπουμε πίστωση 100.000 € για πράξη εφαρμογής. Να
δούμε πότε θα ανατεθεί και πότε θα τελειώσει), ούτε στα ΣΧΟΑΠ των δημοτικών ενοτήτων.
7)Όσον αφορά τις δαπάνες για το τεχνικό πρόγραμμα (έργα και μελέτες) έχουμε τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο,
καταθέσαμε δική μας πρόταση και φυσικά εμμένουμε στην άποψή μας. Θα ψηφίζουμε τα έργα όταν θα εισάγονται ένα-ένα
στην Οικονομική Επιτροπή, εφόσον φυσικά πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ενός εκάστου. Για την αντικατάσταση του
δικτύου φωτισμού, βλέπουμε ένα ετήσιο κόστος 1.972.000 €.,(πρόταση ιδιώτη), σε αντίθεση με την εισήγηση της υπηρεσίας
που έχει τρομερές διαφορές. Με νούμερα αυτά ανησυχούμε. Κλείνοντας εμείς προτείνουμε:
Ψηφίζουμε ως έχουν τα έσοδα, με επιφύλαξη για τα δημοτικά τέλη και τα έξοδα, πλην των κωδικών που αναπτύσσουν το
τεχνικό πρόγραμμα.
Ο κ. Καλλίρης Πελοπίδας μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή του ότι είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός ,
ισοσκελισμένος. Είναι πρωτόγνωρες οι συνθήκες που περνά η Χώρα και τα πράγματα έχουν επηρεάσει και την Τοπική
αυτοδιοίκηση. Πράγματι είναι υψηλά τα διαθέσιμα, αλλά χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και να δώσουμε περισσότερες παροχές
στους πληττόμενους. Ψηφίζω ναι στο προϋπολογισμό.
Ο κ. Σπύρου Παναγιώτης μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή του ότι η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για
αντιμετώπιση της πανδημίας είναι χαμηλή. Πρέπει να καταργηθούν τα τέλη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει
αναπτυξιακός προσανατολισμός , λείπουν έργα από την Αρχαία Κόρινθο, όπως φωτισμός, πεζοδρόμια και επίσης σε ότι
αφορά τον τουρισμό δεν υπάρχει προαστιακός που να συνδέεται με την ιστορική Πρωτεύουσα. Για τον αθλητισμό να πω ότι
δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και άλλες δραστηριότητες, το τένις το ποδήλατο κ.λ.π. και τα χωριά πρέπει να γίνουν ένα
με τη πόλη, πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός δεν θα εκτελεστεί και γι΄ αυτό καταψηφίζω.
Η κα Τζέκου Παρασκευή μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή της ότι ο φετινός προϋπολογισμός του Δήμου είναι
μια από τα ίδια. Συνεχίζει στην κατεύθυνση της αφαίμαξης του λαού και μάλιστα χωρίς να λαμβάνει καν υπόψη τις
καταστροφικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης που επιταχύνθηκε από την πανδημία.
Νομιμοποιεί πλήρως το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε το οποίο είναι πολύ μακριά από τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες,
από την πραγματικότητα που ζούμε καθημερινά. Δεν βάζει σημαντικούς στόχους, όπως είναι η προστασία της ζωής και της
περιουσίας του λαού, τα επαρκή σχολεία, η ανακούφιση των εργατικών-λαϊκών οικογενειών από σημαντικά προβλήματα.
Από την ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός. Θα βάζει συνέχεια το χέρι στην τσέπη ενώ θα
κερδίζουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες, θα προχωράει η ιδιωτικοποίηση, θα φορτώνεται η λαϊκή οικογένεια με περισσότερα βάρη
και θα πληρώνει για βασικές ανάγκες, την παιδεία, την υγεία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό.
Στην ίδια λογική της ανάπτυξης για λίγους και στην εμπορευματοποίηση της γης είναι και η ΣΜΠΕ μιας και το
ανοίξατε, η οποία για παράδειγμα αναφέρει τη δημιουργία ΒΙΠΕ στον όμορο χώρο του πεδίου βολής, αλλά αγνοεί τις ανάγκες
για χώρους υποδομής για προστασία από Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης σε μια περιοχή με τεράστιες
βιομηχανικές μονάδες χωρίς σχέδια αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων. Ως Λαϊκή Συσπείρωση την καταψηφίσαμε στο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Για μας στον προϋπολογισμό θα έπρεπε να υπάρχουν μέτρα τα οποία θα ανακουφίζουν το λαό. Θα έπρεπε να γίνει δραστική
μείωση των τελών σε λαϊκές οικογένειες και μικρούς επαγγελματίες. Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ανέργους,
πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ. Κατάργηση των τροφείων στους παιδικούς σταθμούς.
Για τους μικρομαγαζάτορες που πλήττονται και έχουν υποστεί σοβαρή ζημία χρειάζεται να παρθούν άμεσα μέτρα
στοιχειώδους ανακούφισης. Για παράδειγμα για μικρούς επαγγελματίες που έχουν εισόδημα κάτω των 12000 ευρώ θα
πρέπει να σταματήσουν καταρχάς όλες οι διαδικασίες για μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για χρέη προς το δήμο
(κατασχέσεις, δεσμεύσεις λογαριασμών κλπ), να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη και τους φόρους μέχρι 30/6. Για όσους
μισθώνουν δημοτική περιουσία απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων μέχρι 30/6 και για όσο είναι σε ισχύ τα
περιοριστικά μέτρα.
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Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε στηρίζεται στη φορολογία του λαού, πάλι η λαϊκή οικογένεια θα πληρώνει τα σπασμένα
της πολιτικής της ανταποδοτικότητας, της κρατικής χρηματοδότησης που πετσοκόβεται συνεχώς. Ο λαός πληρώνει το 93%
της κρατικής φορολογίας και, στον τόπο κατοικίας του, καλείται να ξαναπληρώσει στους δήμους για υπηρεσίες που
θα έπρεπε να έχει δωρεάν πρόσβαση.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσοστό των ΚΑΠ και άλλων κρατικών επιχορηγήσεων στον προϋπολογισμό είναι πολύ
μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τα τέλη, τη φορολογία και το ματωμένο αποθεματικό του Δήμου, αποτέλεσμα της
άγριας φορολογίας των προηγούμενων χρόνων.
Τα έσοδα από τους ΚΑΠ δεν αρκούν καν για να καλύψουν τη μισθοδοσία των εργαζόμενων του Δήμου. Την ίδια
στιγμή, μεγάλα ποσά από τη τσέπη του λαού δίνονται σε ιδιωτικές εταιρίες για μελέτες, ενώ ιδιωτικοποιούνται υπηρεσίες που
θα μπορούσαν να καλυφθούν με προσλήψεις και επαρκή στελέχωση του δήμου, όπως για παράδειγμα η πρόσφατη επί της
ουσίας ιδιωτικοποίηση του ηλεκτροφωτισμού. Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης και η υπονόμευση των
υπηρεσιών του δήμου, είναι βούτυρο στο ψωμί των εργολάβων. Προωθείται η ιδιωτικοποίηση, η διασύνδεση της
τοπικής διοίκησης με τις μεγάλες επιχειρήσεις, η εξασφάλιση των κερδών για τους λίγους.
Για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως είναι πχ η καθαριότητα των σχολείων, αντί να γίνουν προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα βλέπουμε την επέκταση της ελαστικοποίησης των εργασιακών
σχέσεων και της μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων. Πάλι προβλήματα υπάρχουν με τις σχολικές καθαρίστριες,
πάλι δεν επαρκούν και οι συμβάσεις τους είναι συμβάσεις πείνας.
Ο προϋπολογισμός δεν είναι ξεκομμένος από την πολιτική που αποδέχονται στηρίζουν και υλοποιούν η τωρινή Δημοτική
Αρχή αλλά και όλες οι προηγούμενες. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να πάψει να κρύβεται πίσω από τις δικαιολογίες τύπου αυτός
είναι ο νόμος δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Εναρμονίζεται με την κεντρική πολιτική. Αποδέχεται την μειούμενη
κρατική χρηματοδότηση, την μη απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων. Αποδέχεται τη μεθοδευμένη
ιδιωτικοποίηση και συρρίκνωση των υπηρεσιών δήμου που προκύπτει από την αναστολή των προσλήψεων στο
Δημόσιο Τομέα. Οι ίδιοι οι αντιδήμαρχοι έβαλαν σαν επιχείρημα την υποστελέχωση των υπηρεσιών για την αδυναμία να
επιτελέσουν οι υπηρεσίες το έργο τους. Μαζί με τη δημοτική αρχή και οι υπόλοιπες παρατάξεις που στηρίζουν την τωρινή ή
τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
Χρειάζεται διεκδίκηση και αγώνας, για να μην πληρώνει τα σπασμένα ο λαός ξανά και ξανά. Χρειάζονται προσλήψεις με
μόνιμη απασχόληση και πλήρη δικαιώματα. Χρειάζεται αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση των βασικών υπηρεσιών
Υγείας-Πρόνοιας-Παιδείας, της Άθλησης και του Πολιτισμού. Σχεδιασμός και υλοποίηση από κρατικό φορέα μηχανισμών
προστασίας από φυσικές καταστροφές και ατυχήματα, απαραίτητων έργων και υποδομών.
Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει τον προϋπολογισμό.
Ο Πρόεδρος τέλος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία τον προϋπολογισμό του έτους 2021 όπως εισηγήθηκε η Οικονομική
Επιτροπή με την αριθμ. 8/2021 απόφασή της, καθότι η πρόταση του κ. Σταυρέλη, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, δηλαδή ότι
ψηφίζουμε ως έχουν τα έσοδα, με επιφύλαξη για τα δημοτικά τέλη και τα έξοδα, πλην των κωδικών που αναπτύσσουν το
τεχνικό πρόγραμμα, δεν αποτελεί εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4623/2019 και μετά το
πέρας αυτής (τοποθέτησης) προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:
Επί τριάντα (30) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, ψήφισαν
Δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι υπέρ του προϋπολογισμού ( οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2. Κουτσογκίλας
Θεμιστοκλής, 3. Μπίτζιος Δημήτριος, 4.Κόλλια Κωνσταντίνα, 5. Πούρος Γεώργιος, 6. Καρσιώτης Παναγιωτης,
7.Παπαδημητρίου Σωτήριος, 8.Κυριαζής Αντώνιος, 9.Ζώγκος Ανδρέας, 10. Καρασάββας Ιωάννης , 11. Πιέτρης Τιμολέων, 12.
Γκερζελής Ιωάννης, 13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 14. Καλλίρης Πελοπίδας και 15. Πλατής Σπυρίδων).
Δέκα τρείς (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά του προϋπολογισμού ( οι κ.κ. 1. Πνευματικός Αλέξανδρος, 2. Μελέτης Χρήστος, 3.
Ταγαράς Βασίλειος, 4. Μπουρσέ Ηλίας, 5. Λυτρα- Αδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, (6.Σταυρέλης Νικόλαος, 7.
Στριμενοπούλου Γεωργία, 8. Μουρούτσος Γεώργιος, 9. Δόντης Μιχαήλ, 10. Μανωλάκης Δημήτριος, 11. Λαμπρινός
Παναγιώτης, η παράταξη «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» παρέμειναν στη πρότασή τους) 12. Σπύρου Παναγιώτης και 13. Τζέκου
Παρασκευή.)
Οι κ.κ. 1. Κεφάλας Σταύρος και 2. Πιέτρης Γεώργιος έδωσαν λευκή ψήφο
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και του
Δημάρχου, την υπ΄ αριθμ. 8/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως
έχουν τροποποιηθεί, με τους ν. 4555/2018 και 4623/2019 και την ΚΥΑ οικ. 46735/23.7.2020 (ΦΕΚ 3170 Β΄) και την ανωτέρω
ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με την θετική ψήφο (15) συμβούλων
Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου έτους 2021, της
συντάχθηκε με την υπ΄ αριθμ. 8/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εμφανίζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα,
ως εξής:
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ΕΣΟΔΑ
0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

16.221.199,28

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

276.636,05

02

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

384.500,00

03

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

04

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.310.826,21

06

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.531.787,92

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1

5.562.623,21
970.345,89

184.480,00

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

15.760.823,89

11

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

254.765,20

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2

10.230,00
3.394.473,92
12.014.354,77

87.000,00

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

490.500,00

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

477.500,00

22

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

13.000,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.

19.777.710,85

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑ

332.820,82

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ

19.444.890,03

ΕΤΗ
4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

4.082.360,00

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

198.500,00

43

ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η’ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

559.360,00

5
511

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

3.324.500,00

29.728.050,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΌΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

15.547.121,12
14.180.928,88
86.060.644,02€

ΑΔΑ: ΨΚ4ΡΩΛ7-Δ4Σ

ΕΞΟΔΑ
6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

30.126.399,33

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9.566.980,45

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

1.747.196,74

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4.343.903,82

63

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ

64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

3.636.640,05

67

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

5.215.762,87

68

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

7

278.000,00
4.909.875,31
228.040,09

200.000,00

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

32.666.527,67

71

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

73

ΕΡΓΑ

74

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

75

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

9.976.264,85
22.074.586,90
615.675,92
0,00

23.211.964,62

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ (Π.Ο.Ε.)

1.383.201,11

82

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

3.405.500,00

83

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

85

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00
18.423.263,51

55.742,40
ΣΥΝΟΛΑ:

86.060.644,02€

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
00
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού και κοινωνικής
πολιτικής
Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Υπηρεσία Ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης
Υπηρεσία Τεχνικών έργων
Υπηρεσίες πρασίνου
Υπηρεσία Πολεοδομίας
Υπηρεσία Νεκροταφείων
Δημοτική Αστυνομία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και
δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

61

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα
και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

62

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

26.576.851,91
2.614.126,21
3.554.225,24
12.909.379,89
1.681.550,24
20.395.464,35
2.143.791,12
493.975,73
2.294.726,57
0,00
3.102.279,13
0,00
10.516,48

ΑΔΑ: ΨΚ4ΡΩΛ7-Δ4Σ
63

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ (Έργα δράσεις χρηματοδοτούμενες
από ΠΔΕ)

64

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

69

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις
χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

70

Λοιπές υπηρεσίες
Σύνολο

0,00
86.004.891,62

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

55.742,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

0,00

10.228.004,75

0,00

86.060.644,02

Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2021 του Δήμου Κορινθίων
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 14 / 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29- 01 - 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

