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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  22-10-2019

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 22α Οκτωβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 36982/18-10-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ

της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα συζητήσει και

vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πούρος Γεώργ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης)

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 4  44  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Έγκριση

2ης αναµόρφωσης  προϋπολογισµού έτους  2019 του  Κέντρου  Πολιτισµού,  Αθλητισµού  και

Περιβάλλοντος ∆ήµου Κορινθίων»  λέει ότι  έπειτα  από  την αντικατάσταση  του άρθρου  72 του

Ν.3852/10 µε την παρ.1 του άρθρου 3 του  Ν.4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), για την

έγκριση των προϋπολογισµών, των ισολογισµών, των ετησίων προγραµµάτων δράσης και των εκ-

θέσεων πεπραγµένων των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήµου, αποφασίζει η  Οικο-

νοµική Επιτροπή. 

        Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ' αριθµ.21/66/09-

10-2019 (Α∆Α:69Ν0ΟΚ6Β-Ω5Π) σε Ορθή επανάληψη  Απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “Κέντρο Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Κορινθίων” η

οποία αφορά στην 2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2019 και διαβιβάστηκε στον ∆ήµο
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Κορινθίων µε το  υπ'αριθµ.πρωτ.1587/10-10-2019 έγγραφο  και εισηγείται την έγκρισή της από την

Οικονοµική Επιτροπή.

     Στο  σηµείο  αυτό  παίρνει  τον  λόγο  κ.Πνευµατικός  και  λέει  ότι  κατά  την  συνεδρίαση  του

Κ.Ε.Π.Α.Π. ο κ.Λαµπρινός µίλησε για σπατάλη στον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. και συµφώνησε

και ο κ.Μπίτζιος. Και συνεχίζει λέγοντας ότι από τις οικονοµικές καταστάσεις φαίνεται πως υπήρχε

αύξηση του προϋπολογισµού και βελτίωση των οικονοµικών. Ο ρόλος του Κ.Ε.ΠΑ.Π., είναι να κάνει

εκδηλώσεις.

      Ακολούθως  κ.Μπίτζιος απάντησε επί του θέµατος, ότι µίλησε για συγκεκριµένες εκδηλώσεις

στο Χιλιοµόδι.

      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου, την υπ' αριθµ.21/66/09-10-2019 (Α∆Α:69Ν0ΟΚ6Β-Ω5Π) σε Ορθή επανάληψη  Απόφαση

του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία  “Κέντρο  Πολιτισµού,  Αθλητισµού  και

Περιβάλλοντος ∆ήµου Κορινθίων”, την παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006  και τις διατάξεις του

άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

     Εγκρίνει την υπ' αριθµ. 21/66/09-10-2019 (Α∆Α:69Ν0ΟΚ6Β-Ω5Π) σε Ορθή επανάληψη Απόφαση

του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  του  Ν.Π.∆.∆.  µε  την  επωνυµία  “Κέντρο  Πολιτισµού,  Αθλητισµού  και

Περιβάλλοντος  ∆ήµου  Κορινθίων”  µε  θέµα  “2η Αναµόρφωση  προϋπολογισµού  οικ.έτους  2019”  η

οποία επισυνάπτεται στην παρούσα.

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 36/4  44  /2019.-

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 31-10-2019

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

.............................................................................................................................................................

Επισυνάπτεται η  υπ' αριθµ. υπ' αριθµ. 21/66/09-10-2019 (Α∆Α:69Ν0ΟΚ6Β-Ω5Π) σε Ορθή επα-

νάληψη Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία “Κέντρο Πολιτισµού,

Αθλητισµού  και  Περιβάλλοντος  ∆ήµου  Κορινθίων”  µε  θέµα  “2η Αναµόρφωση  προϋπολογισµού

οικ.έτους 2019.
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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθ. 21 

Του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  

Δήμου Κορινθίων». 

 Της 9ης Οκτωβρίου 2019 

Αριθ. Απόφασης 66η  

Θέμα 2ο  

Π ε ρ ί λ η ψ η 

2ο:  2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 

Στην Κόρινθο και στο κατάστημα του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΚΕ.Π.Α.Π) 

του Δήμου Κορινθίων σήμερα την 9η Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα 13.00 συνεδρίασαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ., ύστερα από την 

υπ’ αριθμό 1566/4-10-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, η οποία δόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν από τους 

συμβούλους για να πάρουν απόφαση για τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

………………………………………………………………………………………………… 

                     Π α ρ ό ν τ ε ς 

1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, Πρόεδρος 

2)Καραχρήστος Αθανάσιος, 3)Λαμπρινός Παναγιώτης, 4)Μωραϊτάκη Γλυκερία, 5)Σαζακλή Ουρανία, 

6)Κόλλια Κων/να, 7)Μανωλάκης Δημήτριος, 8) Κωνσταντέλλος Ιωάννης,  9)Τζαναβάρας Φώτης, 

10) Καρσιώτης Παναγιώτης, 11)Μπίτζιος Δημήτρης αναπληρωματικό μέλος του Παπαδημητρίου 

Σωτήρη. 

Α π ό ν τ ε ς 

1) Τρανούδης Σωφρόνιος, 2)Κονομόδη Όλγα, 3) Τσίγκου Παρασκευή, 4) Γιαννούλη Θέκλα 

--------------  

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καθώς από το σύνολο δεκαπέντε (15) μελών ήταν παρόντα τα 

έντεκα  (11) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ΝΠΔΔ Τσώρη Γεωργία 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 233 του Ν.3463/06  «1.To διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρός 

του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες 

δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου και δημαρχιακής επιτροπής, αντιστοίχως». 

 Με το υπ΄ αριθ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την 

διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ , η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

αποτελεί κατ΄ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίσθηκε αυτός, άρα για την 

έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου 

και διαδικασίας , όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.  

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του ΚΕ.Π.Α.Π του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για 

την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά 

πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους 

αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια 

μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων 

πιστώσεων, ή την ενίσχυση εγγεγραμμένων. 

 Σε εκτέλεση των ανωτέρω:  

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν: 

 Την 161/17-12-2018 ΑΔΣ του ΚΕ.Π.Α.Π περί: ¨Ψήφισης Προϋπολογισμού και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019¨ 

 Την 15/1-3-2019 ΑΔΣ του ΚΕ.Π.Α.Π περί: ¨1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης¨ 

και κατόπιν της εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΚΕ.Π.Α.Π, προτείνει: 

Α. Αύξηση Εσόδων 

Αρχικό Αποθεματικό:7.851,40 

Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

4124.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του 
Δημοσίου(Χαρτόσημο, ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου κλπ) 

1.800,00 

4131.008 Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και ταμεία-ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-0824 

2.000,00 

4123.002 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. 
Επαγγελματιών κ.λ.π.(Φ.Ε 8% 
Προμηθευτών επί παροχή Υπηρεσίας) 

15.000,00 

   

  Αύξηση:18.800,00 

                                                          Αποθεματικό μετά την αύξηση:26.651,40 

Β. Μείωση Εξόδων 

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

15/6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων 
του ΚΕΠΑΠ για παραγωγική διαδικασία 

-50.000,00 

15/6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
ακινήτων του ΚΕ.Π.Α.Π στη ΔΕ 

-10.000,00 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-233-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82/
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Κορίνθου 

15/6265.003 Εργασία συντήρησης (καθαρισμός-
επιδιόρθωση) παραδοσιακών 
φορεσιών του ΚΕΠΑΠ 

-3.000,00 

00/6331.001 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ(Φόρος 
Εισοδήματος Ν.Π) 

-6.000,00 

15/6661.001 Υλικά συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

-5.000,00 

15/6662.003 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. 
ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 

-2.000,00 

15/7134.001 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά 

-4.000,00 

15/7134.002 Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα 
ανακοινώσεων-αποτελεσμάτων στο 
ΔΑΚΚ 

-4.000,00 

15/7135.002 Προμήθεια παραδοσιακών στολών για 
τα χορευτικά  τμήματα του ΚΕΠΑΠ 

-6.000,00 

15/7135.005 Προμήθεια οργάνων για παιδική χαρά 
στο ΔΑΚΚ 

-5.000,00 

15/7135.006 Προμήθεια βιβλίων για την βιβλιοθήκη 
του ΚΕ.Π.Α.Π 

-4.000,00 

15/7135.007 Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής -10.000,00 

 

Μείωση:109.000,00 

                                                        Αποθεματικό μετά την αύξηση:135.651,40 

Γ. Αύξηση Εξόδων 

 

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

15/6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος ( ΓΑΛΑ) Α.  
ΠΟΣΟ #4.350,00# ΑΠΌ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 
16/2017 ΚΑΙ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 60801/29-12-
2017 ΚΑΙ Β.  ΠΟΣΟ #5.288,40# ΓΙΑ ΈΤΗ 
2018-2019 ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜΟΥ 
25577/2018 ΚΑΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 26/2018. 

5.000,00 

15/6051.004 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού με 
Σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  (Υπέρ 
Σύνταξης Δημοσίου) 

1.000,00 

00/6111.001 Αμοιβές νομικών και 
συμβολαιογράφων 

2.000,00 

15/6413.001 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2.500,00 

15/6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 80.000,00 

15/6662.002 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. 
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

2.000,00 

00/8224.001 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 
Δημοσίου(Χαρτόσημο, ΟΓΑ 
Χαρτοσήμου κλπ) 

1.800,00 

00/8231.008 Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και ταμεία-ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-0824 

2.000,00 

00/8223.002 Απόδοση φόρων προμηθευτών 
εργολάβων ελ. επαγγελματιών 

15.000,00 
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κ.λ.π.(Φόρος 8%-επι παροχή 
υπηρεσιών) 

15/6117.001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία 

3.000,00 

 

Αύξηση:111.300,00 

                                                        Αποθεματικό μετά την αύξηση:24.351,40 

 

Δ. Δημιουργία νέων Κωδικών Εξόδων 

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

15/6021.002 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, αποζημίωση λόγω 
συνταξιοδότησης) 

15.000,00 

15/6063.002 Λοιπές παροχές σε είδος (Ιατρικές 
εξετάσεις υπαλλήλων Ν.Π) 

1.000,00 

15/7413.001 Εκπόνηση μελέτης ενεργητικής 
πυροπροστασίας για το Δημοτικό 
Στάδιο Κορίνθου 

2.000,00 

 

Αύξηση:21.000,00 

                                                        Αποθεματικό μετά την αύξηση:3.351,40 

Ε. Αλλαγή περιγραφής εξόδων 

Κ.Α Παλαιά Περιγραφή Νέα Περιγραφή 

15/6117.001 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων 
ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία 

Υπηρεσία σύνταξης τεχνικής 
έκθεσης για την λειτουργία κ 

χρήση των κολυμβητικών 
δεξαμενών του ΔΑΚΚ 

 

Ο κ. Λαμπρινός Παναγιώτης πήρε το λόγο και επεσήμανε πως διαπιστώνει ότι έγινε σπατάλη όσον 

αφορά τον ΚΑ 15/6471.001 των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με την παρατήρηση του κ. Λαμπρινού 

συμφώνησε και ο κ. Μπίτζιος Δημήτρης. 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη:  

 Τις σχετικές διατάξεις 

 Την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΚΕ.Π.Α.Π όπως 

ακριβώς αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο στην ανωτέρω εισήγησή του. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 21/66/09-10-2019 

ΑΔΑ: 69Ν0ΟΚ6Β-Ω5Π

ΑΔΑ: ΨΠ9ΝΩΛ7-ΙΕ2



Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Κουτσογκίλας 

Θεμιστοκλής  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

2. Καραχρήστος Αθανάσιος 

3. Κόλλια Κων/να 

4. Καρσιώτης Παναγιώτης 

5. Μπίτζιος Δημήτριος 

6. Μωραΐτάκη Γλυκερία  

7. Λαμπρινός Παναγιώτης 

8. Μανωλάκης Δημήτριος 

9. Σαζακλή – Κώτση Ουρανία 

10. Κωνσταντέλος Ιωάννης 

11. Τζαναβάρας Φώτιος 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Κόρινθος 09/10/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
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