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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 6/11.03.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  49/2020 
 
Θέμα 1ο ΕΗΔ «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση  
σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 8496/10-03-2020 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 δέκα οκτώ  (18) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                 
          
                    ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
8. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος 
9. Σταυρέλης Νικόλαος 
10. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
11. Μουρούτσος Γεώργιος   
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Κονδύλης Μαρίνος 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Λαμπρινός Παναγιώτης 
17. Πιέτρης Τιμολέων  
18. Γκερζελής Ιωάννης 

 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Κεφάλας Σταύρος 
4. Ταγαράς Βασίλειος 
5. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Μελέτης Χρήστος  
7. Μπουρσέ Ηλίας 
8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Γεώργιος   
10. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
11. Πλατής Σπυρίδων 
12. Ζώγκος Ανδρέας  
13. Ασημακόπουλος Μάριος 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Τζέκου Παρασκευή 
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος: 
«Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020», που συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να γίνει 
προμήθεια καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση του θέματος, που 
περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και δέχεται να το συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι ανέκυψε ένα θέμα με τίτλο «Τροποποίηση του 
Τεχνικού προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020», που δεν περιλαμβάνεται στην 
ανωτέρω κατεπείγουσα πρόσκληση και πρότεινε τη συζήτησή του εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, 
σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018, λόγω της προθεσμίας 
υποβολής προτάσεων πρόσληψης προσωπικού. 
Το Σώμα δέχεται ομόφωνα να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ 
αποφασίσει επ΄ αυτού.  
Ο Πρόεδρος για το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος και 
του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' 
αριθμ. 9/87/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
σχέδιο τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή της. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 9/87/2020 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναφέρεται 
στην υπ' αριθμ. 9/87/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 
 

ΜΕΡΟΣ Α' 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνει: 

 τον K.A. 64/7333.0006 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους 
υδραυλικών έργων στις Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου και Τενέας του Δήμου Κορινθίων, Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης και 30ης Σεπτεμβρίου 2018» προϋπολογισμού 
722.438,07€ κατά 3.046,33 και διαμορφώνεται ο τελικός Προϋπολογισμός στο ποσό των 719.391,74€  

Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 3.046,33€ και από εκεί : 
Ενισχύει: 

 τον K.A. 64/8122.0006 με τίτλο «Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 71.155,68€ με το 
ποσό των 3.046,33 και διαμορφώνεται τελική πίστωση στο ποσό των 74.202,01€ 

 

Τροποποιεί αντίστοιχα και το Τεχνικό Πρόγραμμα σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

ΜΕΡΟΣ Β' 
Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 506/28-02-2020 γραμμάτιο είσπραξης, έχει καταβληθεί στο Δήμο μας το ποσό των 

28.090,61€ για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων για το μήνα Δεκέμβριο 2019. 

Αποδέχεται το ανωτέρω ποσό και εγγράφει στον προϋπολογισμό έτους 2020, ως εξής: 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 
Ενισχύει: 

 τον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο :''Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 
4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)' προϋπολογισμού 28.586,26€ με το ποσό των 28.090,61€ και 
διαμορφώνεται  τελικός Προϋπολογισμός στο ποσό των 56.676,87€ 
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Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 28.090,61€ και από εκεί  : 
Ενισχύει : 

 τον Κ.Α  00/6718.0027 με τίτλο :''Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την 
ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)' προϋπολογισμού 28.586,26€ με το ποσό των 
28.090,61€ και διαμορφώνεται τελικός Προϋπολογισμός στο ποσό των 56.676,87€. 

 
ΜΕΡΟΣ Γ' 

 
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 7784/5-3-2020 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ΄ αρίθμ. 11072/18-02-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών περί υποβολής 
αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη, πέραν της αρχικής πρόβλεψης, 
ειδικοτήτων ως εξής:  τριών ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 7 ΔΕ Τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων και 6  ΥΕ εργατών 
καθαριότητας.  
 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνει : 

 τον K.A. 20/6662.0003 με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου δημοτικού φωτισμού» προϋπολογισμού 350.000,00€ 
κατά 95.671,63€ και διαμορφώνεται τελικός Προϋπολογισμός στο ποσό των 254.328,37€. 

 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 95.671,63 και από εκεί συνολικά μεταφέρει 173.854,23€ ως εξής :   
Ενισχύει : 

 τον K.A. 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» 
προϋπολογισμού 271.800,00€ με το ποσό των 73.872,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 345.672,00€, 

 τον K.A. 20/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 80.208,18€ με το ποσό των 21.799,63€ και διαμορφώνεται τελικός 
Προϋπολογισμός στο ποσό των 102.007,81€. 

Δημιουργεί : 

 τον K.A. 30/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 
60.368,00€ , 

 τον K.A. 30/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» 
προϋπολογισμού  17.814,60€ . 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 49/ 2020 
               

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 12- 03 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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