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Από το Πρακτικό 6/11.03.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  50/2020

Θέμα 1ο «Τροποποίηση του 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. 
Ο  Πρόεδρος  για  το  ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  θέμα  με  τίτλο  «Τροποποίηση  του  Δημοτικού
Προϋπολογισμού  έτους  2020»  έθεσε  υπόψη  των  Μελών την  υπ'  αριθμ.  10/105/2020  σε  ορθή  επανάληψη
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης
του  Δημοτικού  Προϋπολογισμού  έτους  2020  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών
Υπηρεσιών (ορθή επανάληψη)  και ζήτησε την έγκρισή της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 10/105/2020 σε ορθή
επανάληψη απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής,  τις  διατάξεις  του  N.  4555/2018  και  μετά  από  διαλογική
συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 10/105/2020
ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α'
Σύμφωνα με  το  υπ΄  αρίθμ.  8569/10-3-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  σε  ορθή
επανάληψη,  κρίνεται  αναγκαίο να γίνει   τροποποίηση  του προϋπολογισμού έτους 2020 αναφορικά με την
υλοποίηση της υπ΄ αρίθμ. 31259/2018 σύμβασης προμήθειας καυσίμων  για την απρόσκοπτη λειτουργία της
υπηρεσίας καθαριότητας, εντός του πλαισίου της συνολικής ποσότητάς των και του συνολικού προϋπολογισμού
της  ως εξής:

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει αξίες από την σύμβαση ως εξής :
 τον  K.A. 30/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»

προϋπολογισμού 202.361,95€ κατά 5.815,41 και τελικό Προϋπολογισμό  196.546,54€
 τον  K.A. 35/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»

προϋπολογισμού 158.507,61€ κατά 11.677,47 και τελικό Προϋπολογισμό 146.830,14€
 τον  K.A. 45/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»

προϋπολογισμού 59.996,94€ κατά 11.823,08 και τελικό Προϋπολογισμό 48.173,86€
 τον  K.A. 30/6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων»

προϋπολογισμού 109.386,20€ κατά 4414,48 και τελικό Προϋπολογισμό 104.971,72€
 τον  K.A. 35/6644.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων»

προϋπολογισμού 68.164,34€ κατά 28.792,19 και τελικό Προϋπολογισμό 39.372,15€
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 62.522,63€ 

Μειώνει αξίες από την πρόβλεψη για την κάλυψη των αναγκών έτους 2020 ως εξής:
 τον  K.A. 20/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»

προϋπολογισμού 611.354,98€ κατά  62.522,63 και τελικό Προϋπολογισμό 548.832,35€.

Μεταφέρει αντίστοιχα στο αποθεματικό το ποσό των 62.522,63€ και μέσω αυτού:
 Ενισχύει :

 τον K.A. 30/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
προϋπολογισμού 196.546,54€ με το ποσό των 5.815,41 και τελικό Προϋπολογισμό  202.361,95€

 τον K.A. 35/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
προϋπολογισμού 146.830,14€ με το ποσό των 11.677,47 και τελικό Προϋπολογισμό 158.507,61€
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 τον K.A. 45/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
προϋπολογισμού 48.173,86 € με το ποσό των 11.823,08 και τελικό Προϋπολογισμό 59.996,94€

 τον  K.A.  30/6644.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες
μηχανημάτων» προϋπολογισμού 104.971,72€ κατά 4.414,48 και τελικό Προϋπολογισμό 109.386,20€

 τον  K.A.  35/6644.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες
μηχανημάτων» προϋπολογισμού 39.372,15€ με  το  ποσό των 28.792,19 και  τελικό  Προϋπολογισμό
68.164,34€

 τον K.A. 20/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων»
προϋπολογισμού 548.832,35 € με το ποσό των  29.315,96  και τελικό Προϋπολογισμό 578.148,31€

 τον  K.A.  20/6644.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  λοιπές  ανάγκες
μηχανημάτων» προϋπολογισμού 37.174,96€ με το ποσό των  33.206,67 και τελικό Προϋπολογισμό
70.381,63€

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 50 / 2020

              
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα

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

Αντώνιος Κυριαζής
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