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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 36/30.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  575/2019 
 
Θέμα Μοναδικό: «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος  Δράσης έτους   
                               2020» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2019, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση  σύμφωνα με τα 
άρθρα 67 §§ 1,4 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 46884/24-12-2019 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  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή: 
 

           ΠΑΡΟΝΤΑ 
                         ΑΠΟΝΤΑ 
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Μελέτης Χρήστος 
11. Κεφάλας Σταύρος,  
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
14. Μπουρσέ Ηλίας 
15. Σταυρέλης Νικόλαος 
16. Μουρούτσος Γεώργιος 
17. Μανωλάκης Δημήτριος 
18. Δόντης Μιχαήλ 
19. Καλλίρης Πελοπίδας,  
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος,  
21. Κορδώσης Χρήστος  
22. Πλατής Σπυρίδων  
23. Πιέτρης Τιμολέων 
24. Ασημακόπουλος Μάριος,  
25. Τζέκου Παρασκευή  
26. Γκερζελής Ιωάννης 

 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 

2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιπρόεδρος 

3. Καρασάββας Ιωάννης  
4.  Κονδύλης Μαρίνος 
5. Στριμενοπούλου Γεωργία-Γραμματέας 
6. Λαμπρινός Παναγιώτης 
7. Πιέτρης Γεώργιος 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
3. Ζούζας Γεώργιος - Στεφάνι 
4. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
6. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου 
7. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
8. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
9. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
10. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
11. Λίτσας Παναγιώτης - Κουταλά 
12. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 

 
 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-Άσσου 
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
4. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
5. Κελάμης Δημήτριος -Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
8. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
9. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
10. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία 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 

Προγράμματος  Δράσης έτους 2020»,  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. 55905/29.7.2019 (ΦΕΚ 3054 Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
των δήμων, οικονομικού έτους 2020–Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» 

 Την αριθμ. 2503/23-12-2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου. 

 Την με αριθμ. 3/3/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για διατύπωση γνώμης επί του 
προϋπολογισμού 2020. 

 Την με αριθμ. 7/8/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής περί εισήγησης του δημοτικού προϋπολογισμού 
έτους 2020 

 Τις με  αριθμ. 45/571/2019 και  46/574/2019 αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με τις 
οποίες συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και υποβάλλει 
στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος  2020 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 2020 και παρακαλώ να έχουμε γόνιμη και 
εποικοδομητική συζήτηση. Εγώ θα αναφερθώ επιγραμματικά και οι αντιδήμαρχοι λεπτομερώς. Πρόκειται για 
ένα προϋπολογισμό με όραμα για σύγχρονο και αποτελεσματικό Δήμο. Εμπεριέχονται άξονες και στόχοι 
πολιτικής, γεωγραφική αντιπροσώπευση των έργων. Συμμετοχική Διοίκηση. Ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών 
το 2020 και το 2021 όπως: Μειώσεις δημοτ. τελών σε ΑμεΑ- Πολύτεκνους, τρίτεκνους άπορους, άστεγους κλπ. 
Εξομάλυνση διαφορών σε περιοχές του Δήμου. Βελτιώσεις σε καθ/τα-πράσινο-ηλεκτροφωτισμό. Την 
αναβάθμιση της γραμμής δημότη  με πρόγραμμα novoville. Στηρίζουμε τους υπαλλήλους χωρίς ν΄ αποκλείεται η 
συμμετοχή ιδιωτών, όπου απαιτείται. Στα χωριά θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια και θα δοθεί η πάγια 
προκαταβολή στους Προέδρους για άμεση παρέμβαση αποκατάστασης ζημιών ή άλλων προβλημάτων.  
Για την επικοινωνία θα υλοποιήσουμε τις συμβάσεις για την βελτίωση του σήματος τηλεοπτικών 
αναμεταδόσεων. Θα βελτιώσουμε την προσβασιμότητα των ΑμεΑ με έργα. Θα ανακαινίσουμε τα κοιμητήρια, 
αξιοποίηση του λιμένα Κόρφου . θα ζητήσουμε πιστοποίηση ISO θα προχωρήσουμε με το σχέδιο πόλεως κλ.π. 
Ο Προϋπολογισμός είναι στη σωστή κατεύθυνση και παρακαλώ να τον στηρίξετε. 
Κατόπιν  κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος. 
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Ο κ. Γκερζελής Ιωάννης μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και την κρίσιμη 
πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτιστο καθήκον όλων μας αποτελεί η διατήρηση 
της δομής του Δήμου και όλων των οργανισμών της για να μπορέσουμε να κρατήσουμε πρωτίστως τον 
κοινωνικό ιστό. Τεράστια προβλήματα ανακύπτουν καθημερινά αυτό το σύντομο διάστημα που αναλάβαμε τη 
διοίκηση του δήμου και τεράστιες είναι οι αλλαγές που έχουν συμβεί από τότε που αρκετοί από εμάς είχαμε 
θέσεις ευθύνης στους πέντε καποδιστριακούς Δήμους. Το στοίχημα για το Δήμο κορινθίων είναι μεγάλο και 
μέλημά μας είναι να κρατάμε ζωντανές όλες τις υπηρεσίες και να προσφέρουμε στον πολίτη αυτό που τόσο 
δοκιμάζεται. Κύριοι η πόλη αυτή χρειάζεται Αναγέννηση ανασχεδιασμό  προοπτική πάνω σε σοβαρά θεμέλια 
μιας νέας μοντέρνας πόλης επισκέψιμη μία πόλη αντάξια της ιστορίας της μία πόλη ανθρώπινη βιώσιμη, 
αναπτυξιακή. Εάν δεν γίνει μία τεκμηριωμένη κυκλοφοριακή Μελέτη  δεν θα μπορέσει ποτέ  αυτή η πόλη και τα 
γύρω χωριά να βρουν την κινητικότητα τους σε ανθρώπινο βαθμό και να απολαύσει ο κόσμος την Ελεύθερη 
κίνηση πεζών και οχημάτων. Η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου από Άσσο μέχρι και Κόρφο κι η ανάδειξη 
του δεν είναι μόνο αναγκαία, είναι το στοίχημα της ανάπτυξης είναι η αλλαγή του τόπου. Το έχω πει πολλές 
φορές θα του πω και μία ακόμα.  Εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη τις πρωτεύουσας δεν θα υπάρξει ανάπτυξη της 
περιφέρειας.  Βασική επιδίωξη του Προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος αποτελεί η εξασφάλιση 
των προϋποθέσεων για την ευημερία των πολιτών με τη δημιουργία νέων και την επέκταση των υφιστάμενων 
υποδομών, την ποιότητα της ζωής, την καλλιέργεια του πολιτισμού, την επαύξηση της κοινωνικής αλληλεγγύης 
αλλά και την ευημερία των επιχειρήσεων στα όρια του Δήμου. Ο προϋπολογισμός είναι λειτουργικός και 
υλοποιήσιμος μέσα βέβαια στα αυστηρά και ελεγχόμενα περιθώρια που ορίζει ο νόμος και στις δεσμεύσεις που 
ήδη υπάρχουν. Με αίσθημα ευθύνης ενισχύουμε το κοινωνικό δίκτυο προστασίας μέσω προγραμμάτων όπως 
το ΤΕΒΑ  με την παροχή προμηθειών και τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής,  το κέντρο συμβουλευτικής 
γυναικών , τις παράλληλες δράσεις του τμήματος Κοινωνικής προστασίας και του Κέντρου Κοινωνικής 
Πολιτικής του Δήμου  (ΚΑΠΗ ,Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφονηπιακοί σταθμοί ). 
Καλούμαστε απόψε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό ως απαραίτητου εργαλείου για την εύρυθμη λειτουργία 
των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του δημότη  και την ανάπτυξη του Δήμου. 
Ο κ. Πούρος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι έχουμε την 
υποχρέωση να υπερβούμε τον εαυτό μας και όχι να σκεφτόμαστε στο τι θα κερδίσει το κάθε χωριό. Στόχος είναι 
να μειώσουμε τις διαφορές  του κέντρου και της περιφέρειας. Προβλέπεται η ανάπλαση  Κ. Άσσου (πλατεία) , 
Δημιουργία Γραφείων κοινοτήτων  (Αλμυρή-Λέχαιο κλπ). Σχεδιασμός περιοχής Ποσειδωνίας και Δ.Ε 
Σαρωνικού, Σολυγείας. Ο προϋπολογισμός είναι στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να ψηφιστεί.  
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή του ότι δεν παρουσιάζεται η  
αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Απουσιάζουν νέα έργα. Παραλάβατε Δήμο με ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων. 
Επίσης δεν βλέπω τη συνέχιση του εργοστασίου κομποστοποίησης. Για την κοινωνική πολιτική που μιλάτε, και 
κυρίως για το ΤΕΒΑ, εμείς  δημιουργήσαμε το πρόγραμμα σε επίπεδο νομού. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση.  Για 
το ΓΠΣ, φέρτε την αναθεώρησή του στο Δ.Σ. Δεν υπάρχουν νέες προτάσεις. Λείπουν έργα αθλητικά, για τη  
Δημοτική Αγορά, δεν προβλέπεται κάτι. Εμείς επειδή δεν ψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και δεν είδαμε 
κάποιες διαφορετικές προτάσεις, θα το καταψηφίσουμε. 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή του ότι είναι κορυφαία συνεδρίαση , 
αποτυπώνεται η φιλοσοφία και η πολιτική κατεύθυνση του Δήμου. Στο προϋπολογισμό υπάρχουν 
εγκλωβισμένες πιστώσεις εκατομμυρίων, με προβληματικά συνεχιζόμενα έργα τα οποία δεν μπορούν να 
αρχίσουν για νομικούς και τεχνικούς λόγους, έργα με πιστώσεις που δεν πρόκειται να απορροφηθούν μέσα στο 
2020, υπερεκτιμημένα κονδύλια για απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις ακινήτων εφαρμογής σχεδίου πόλης, 
κ.ά. -Καμία διάταξη δεν ορίζει ότι για να ξεκινήσει ένα έργο από ίδιους πόρους πρέπει να υπάρχουν όλα τα 
χρήματα στο ταμείο. Ο προϋπολογισμός διέπεται από συνεχείς εισροές και εκροές. 
Τώρα για  τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου μας. Η θέση μας γι΄ αυτό.  
Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή στις 31/8/19, παρέδωσε -28.360.000 €, ενώ σήμερα το ταμειακό υπόλοιπο στις 
τράπεζες ανέρχεται σε 28.700.000 €. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο νέος Δήμαρχος να ισχυρίζεται ότι τα διαθέσιμα 
χρήματα είναι λίγα. Το ποσόν αυτό είναι αδικαιολόγητα υψηλό. -Ο Δήμος ως κοινωνικός φορέας δεν είναι για 
να εισπράττει τόκους με υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (αυτό δεν το κάνουν ούτε οι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις) 
αλλά να επενδύουν σε έργα και κοινωνική πολιτική.  Τα χρήματα υποχρεωτικά είναι καταχωρημένα σε κωδικούς 
εσόδων (καθαριότητα, φωτισμός, νεκροταφείο, ΚΑΠ κλπ) και αντίστοιχα σε κωδικούς εξόδων (μισθοδοσίες, 
ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, φόροι, έργα, προμήθειες κλπ). Πως αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Δεν 
είναι χύμα στο προϋπολογισμό. Με την εξοικονόμηση των εκατομμυρίων αυτών μπορούσαν να γίνουν 
περισσότερα έργα για όλες τις κοινότητες. Γι αυτό μιλήσαμε για Φτωχό και άδικο τεχνικό πρόγραμμα. Εξάλλου 
στο ταμείο του Δήμου δεν υπάρχουν χρήματα από το ΕΣΠΑ, το Πράσινο Ταμείο, το Πρόγραμμα Δημοσίων 
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Επενδύσεων, το Φιλόδημο κ.λ.π. , τα οποία είναι ενταγμένα όμως στο τεχνικό πρόγραμμα και στο 
προϋπολογισμό. Οι λογαριασμοί των έργων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα αυτά πληρώνονται 
απευθείας , όταν ο Δήμος αποστέλλει το σχετικό λογαριασμό. 
Ο κ. Καλλίρης Πελοπίδας μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή του ότι είναι ένας προϋπολογισμός 
από τα παλιά . Λείπουν αναφορές για  Τουρισμό – Παιδεία –αθλητισμό κά.  Αναπτυξιακό όραμα δεν βγαίνει 
γιατί υπάρχουν πολλά συνεχιζόμενα έργα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η ελπίδα στο 3μηνο-6μηνο να υπάρξουν 
τροποποιήσεις για να δούμε την αναπτυξιακή προοπτική  του Δήμου.  
Ο κ. Ασημακόπουλος Μάριος μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή του ότι η Κόρινθος δεν έχει 
ταυτότητα. Πρέπει τα χωριά και οι πόλεις να γίνουν ένα . Πρέπει ν΄ αλλάξουν δυο –τρία πραγματάκια όπως 
ανάφερα και στο Τεχνικό Πρόγραμμα.  
Η κα Τζέκου Παρασκευή μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή της ότι ο προϋπολογισμός είναι  
σύμφωνα με τις κρατικές  συνθήκες. Εν ελαφρύνονται οι χαμηλές , συνεχώς μειώνεται το μόνιμο  προσωπικό, με 
αποτέλεσμα να αυξάνει η ανεργία. Δεν συμφωνούμε θα καταψηφίσω. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων 
και του Δημάρχου, τις υπ΄ αριθμ. 571/2019 & 574/2019 αποφάσεις 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. 
55905/29.7.2019 (ΦΕΚ 3054 Β΄) 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με την θετική ψήφο (19) συμβούλων 
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αλ. Πνευματικού, Χρ. Μελέτη, Στ. Κεφάλα, Βασ. Ταγαρά, Μαρ. Ραντίτσα-Βασιλάκου, 

Ηλ.Μπουρσέ και Π. Τζέκου)  
 
 

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου έτους 2020, 
όπως συντάχθηκε με τις αριθμ. 571/2019 και 574/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και εμφανίζει 
αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα, ως εξής: 

 
 
 
 

ΕΣΟΔΑ 

0                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 380.372,81 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 372.346,50 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 5.808.786,89 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.040.269,49 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.378.942,62 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 7.333.896,92 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 85.341,69 

                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0:                         16.399.956,92 

1                   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 15.000,00 

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.844.787,72 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.172.376,37 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 343.000,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 78.000,00 

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:                       16.453.164,09 

2                 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

           ΦΟΡΑ 
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21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 422.700,00 

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 10.000,00 

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2:                        432.700,00 

3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 680.000,00 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

18.948.380,46 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3:                          19.628.380,46 

4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.208.500,00 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 193.500,00 

43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η' ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) 558.560,00 

                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4:                          3.960.560,00 

5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 26.890.500,00 

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5:                       26.890.500,00 

                                                     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:         83.765.261,47€ 

 

ΕΞΟΔΑ 

6                 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 8.803.695,40 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.592.089,89 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 3.608.953,19 

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 345.396,50 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.642.597,55 

65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 218.404,78 

66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 4.600.783,87 

67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - 

ΔΩΡΕΕΣ 

6.262.873,87 

68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 200.000,00 

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                         30.274.795,05 

7                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 9.672.393,73 

73 ΕΡΓΑ 19.991.666,95 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 680.916,71 

75 ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 3.000,00 

                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                         30.347.977,39 

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

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 2.374.120,91 

82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 3.269.500,00 

85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

17.487.922,52 

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                        23.131.543,43 

9               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 10.945,60 

ΑΔΑ: ΩΘ8ΩΩΛ7-5ΑΤ



ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                        10.945,60 

                                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:        83.765.261,47€ 

Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  έτους  2020 του Δήμου Κορινθίων  

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  36 / 575/ 2019 

               
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 07- 01 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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