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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 8/08.04.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  53/2020
Θέμα 2ο : «Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2020
(Α.Ο.Ε. 146/2020)» 
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
έλαβε χώρα  δια περιφοράς, η 8η  κατεπείγουσα συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων,
ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10526/07-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 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, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας
και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης,  με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων
των δημοτικών συμβούλων, την 08 Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη με ώρα έναρξης 10:30 και ώρα
λήξης 11:30,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, την από 11-03-2020  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και
της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσης  του»  (ΦΕΚ  55/ΤΕΥΧΟΣ  Α΄/11-3-2020)  και  την  αριθμ.  πρωτ.
18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020,  της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου
του ΥΠΕΣ   και την αριθμ. εγκυκλίου 40 αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών
(33) μελών συμμετείχαν τα  είκοσι οκτώ  (28) 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. Παπαδημητρίου Σωτήριος
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. Κεφάλας Σταύρος
18. Ζώγκος Ανδρέας
19. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
20. Πλατής Σπυρίδων
21. Πιέτρης Τιμολέων 
22. Γκερζελής Ιωάννης
23. Καλλίρης Πελοπίδας
24. Πιέτρης Γεώργιος  
25. Κορδώσης Χρήστος
26. Ταγαράς Βασίλειος
27. Ασημακόπουλος Μάριος
28. Τζέκου Παρασκευή

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα -Αντιπρόεδρος
3. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4. Μελέτης Χρήστος 
5. Μπουρσέ Ηλίας

       

ΑΔΑ: ΩΩΤΩΩΛ7-ΖΓΤ



Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν
τηλεφωνική επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης  καθώς και την ομόφωνη
(ψήφισαν  θετικά  είκοσι  οκτώ  δημοτικοί  σύμβουλοι) έγκριση   του  κατεπείγοντος  της  συνεδρίασης  και  κατ΄
επέκταση των δύο (2) θεμάτων 
1. «Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2020 (Α.Ο.Ε. 107/2020)» και 
2.  «Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων  και  τροποποίηση  προϋπολογισμού  Δήμου  Κορινθίων  έτους  2020
(Α.Ο.Ε. 146/2020)» που συνίσταται στη κάλυψη αναγκών για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοιού COVID-19
(όπως  ,  απολύμανση  κτιρίων,  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού,  ανάγκες  κοινωνικού
παντοπωλείου, απολύμανση – καθαριότητα στους καταυλισμούς Ρομά κλπ) στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. 

Για  το  ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  με  τίτλο  «Αποδοχή  χρηματοδοτήσεων  και  τροποποίηση
προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2020 (Α.Ο.Ε. 146/2020)», είχε αποσταλεί  στα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου η  υπ' αριθμ.  16/146/2020  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 ζήτησε την έγκρισή της.

Η κα. Τζέκου Παρασκευή δήλωσε: «Αποδεχόμαστε τη χρηματοδότηση, παρόλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν
καλύπτει τις ανάγκες που διαμορφώνονται εν μέσω πανδημίας του κορονοϊού. Είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν
τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και υποδομών τόσο στο σύστημα υγείας, αλλά και στις υπηρεσίες του
ίδιου του δήμου.
Τα κονδύλια είναι πενιχρά και οι ελλείψεις τραγικές. Πρέπει να αυξηθούν γενναία ώστε να παρθούν μέτρα για
την αντιμετώπιση των αναγκών. Μέτρα όπως στελέχωση των κέντρων υγείας με προσωπικό και υγειονομικό
υλικό, εξοπλισμό των δημόσιων και δημοτικών κτιρίων με τα απαραίτητα είδη απολύμανσης και προφύλαξης.
Παροχή δωρεάν από το κράτος μέσων προστασίας στους πολίτες για να σταματήσει η αισχροκέρδεια».

Η δημοτική παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ» (δια μέσω του δημοτικού συμβούλου κ. Πλατή Σπυρίδωνα   δήλω-
σε: «Η χρηματοδότηση του Δήμου Κορινθίων από την Κυβέρνηση, για την κάλυψη των σοβαρών έκτακτων ανα-
γκών και επιπτώσεων που έχουν προκύψει από την πανδημία, είναι μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, που
εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου για την συντονισμένη και αποτελεσματική διαχείριση της κρίσιμης συγκυρί-
ας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 
Ελπίζουμε και οι ανάλογες πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής (αν και καθυστερημένες) να είναι το ίδιο στοχευ-
μένες και αδιαπραγμάτευτα υπέρ των ευάλωτων και ευπαθών συντοπιτών μας. 
Ψηφίζουμε:

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2020 (Α.Ο.Ε. 107/2020) 
2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2020 (Α.Ο.Ε.

146/2020) 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία  των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
κατεπείγουσα συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
(ψήφισαν συνολικά είκοσι οκτώ {28} δημοτικοί σύμβουλοι όσοι και οι συμμετέχοντες)

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 16/146/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α'
Σύμφωνα  με  την  υπ΄  αρίθμ.  1312/11-2-2020  (ΦΕΚ  407/τεύχος  β'  ),  Υπουργική  Απόφαση-Οικονομικών  και
Μετανάστευσης και Ασύλου κατανέμεται στο Δήμους εντός των  διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν
μονάδες  προσωρινής  φιλοξενίας  μεταναστών  ενιαίο  τέλος,  για  την  αποπληρωμή  των  οφειλόμενων  τελών
καθαριότητας ,  ηλεκτροφωτισμού  και  ακίνητης  περιουσίας.  Το ποσό για το  Δήμο Κορινθίων ανέρχεται  σε
87.900,00€

Αποδέχεται την  χρηματοδότηση  ποσού  87.900,00€,  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αρίθμ.  1312/11-2-2020  (ΦΕΚ
407/τεύχος β' ), Υπουργική Απόφαση-Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου.

ΑΔΑ: ΩΩΤΩΩΛ7-ΖΓΤ



Τροποποιεί τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2020  ως εξής: 
ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εσόδων:

ενισχύει:
-  τον  K.A. 0311.0001 με τίτλο «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» προϋπολογισμού
5.808.786,89€ με το ποσό των 70.000,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 5.878.786,89€
- τον K.A. 0441.0001 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 400.000,00
€ με το ποσό των 17.900,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 417.900,00€.
H ομάδα  Ι   έχει  ανέλθει  μέχρι  σήμερα  σε  9.430.347,07€  με   ανώτατο  ποσό   που  μπορεί  να  εγγραφεί
9.652.057,52€. Με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 9.518.247,07€

μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 87.900,00  και από εκεί  μεταφέρει 70.000,00 και ενισχύει :
- τον K.A. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 158.424,00€ με το ποσό

των 70.000,00€ και τελική πίστωση 228.424,00

ΜΕΡΟΣ Β'
Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 18209/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ κατανεμήθηκε στο Δήμο απο τους ΚΑΠ, προς
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού covid-19, ποσό 60.000,00. 
Αποδέχεται την χρηματοδότηση ποσού 60.000,00 €, σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 18209/13-3-2020 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.

Τροποποιεί τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2020  ως εξής: 
ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εσόδων:
δημιουργεί:
- τον  K.A. 1219.0005 με τίτλο «Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του

κορονοϊού COVID-19» προϋπολογισμού 60.000,00€ 
μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 60.000,00 και από εκεί ενισχύει :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
αυξάνει:
- τον  K.A. 10/6117.0001 με τίτλο «Eιδική απολύμανση κτιρίων στέγασης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού
5.000,00€ με  3.000,00€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 8.000,00€, με παράλληλη μεταφορά και
ισόποση μείωση του Κ.Α  ποσού 3.000,00€ (Π.Δ) και ενίσχυση του  αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 5.000,00€ (3.000,00€ έκτακτη κατανομή - 2.000,00€ Π.Δ).
- τον  K.A. 15/6117.0006 με τίτλο «Eιδική απολύμανση κτιρίων  Δ/νσης κοινωνικής προστασίας, παιδείας και
πολιτισμού»  προϋπολογισμού  21.548,82€  με   21.548,82€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό
43.097,64€, με παράλληλη μεταφορά και ισόποση μείωση του Κ.Α  ποσού 21.548,82€ (Π.Δ) και ενίσχυση του
αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 21.548,82€ - έκτακτη κατανομή 
-  τον  K.A.  30/6117.0006  με  τίτλο  «Eιδική  απολύμανση  κτιρίου  στέγασης  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδομίας»  προϋπολογισμού  1.000,00€  με   1.000,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό
2.000,00€
-  τον  K.A.  15/6473.0001  με  τίτλο  «Έξoδα  οργάνωσης  κοινωνικών  δραστηριοτήτων»  προϋπολογισμού
30.000,00€ με  10.000,00€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 40.000,00€, με παράλληλη μεταφορά
και  ισόποση  μείωση  του  Κ.Α   ποσού  10.000,00€  (Π.Δ)  και  ενίσχυση  του   αποθεματικού.  Ο  τελικός
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 30.000,00€ (10.000,00- έκτακτη κατανομή – 20.000,00€ Π.Δ)
-  τον  K.A.  10/6634.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού»  προϋπολογισμού
16.000,00€ με  6.000,00€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 22.000,00€, με παράλληλη μεταφορά
και  ισόποση  μείωση  του  Κ.Α   ποσού  6.000,00€  (Π.Δ)  και  ενίσχυση  του   αποθεματικού.  Ο  τελικός
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.000,00€ (6.000,00- έκτακτη κατανομή – 10.000,00€ Π.Δ)
-  τον  K.A.  00/6434.0001  με  τίτλο  «Εξοδα  ενημέρωσης  και  προβολής  δραστηριοτήτων  του  Δήμου»
προϋπολογισμού  24.000,00€  με   5.704,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό  29.704,00€,  με
παράλληλη μεταφορά και ισόποση μείωση του Κ.Α  ποσού 5.704,00€ (Π.Δ) και ενίσχυση του  αποθεματικού. Ο
τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 24.000,00€ (5.704,00- έκτακτη κατανομή – 18.296,00€ Π.Δ) 
- τον  K.A. 15/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» προϋπολογισμού
12.825,64€ με  2.000,00€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 14.825,64€ . 
- τον  K.A. 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» προϋπολογισμού
153.414,07€ με  2.000,00€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 155.414,07€ . 
-  τον  K.A.  15/6481.0002  με  τίτλο  «Προμήθεια  ειδών  για  τις  ανάγκες  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου»
προϋπολογισμού 300.000,00€ με 8.747,18 (έκτακτη κατανομή)   και τελικό Προϋπολογισμό 308.747,18€ . 

ΑΔΑ: ΩΩΤΩΩΛ7-ΖΓΤ



Τροποποιεί  τον προϋπολογισμό για την ανάγκη ενίσχυσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου  ως εξής:
μειώνει:
- τον  K.A. 30/7135.0012 με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού

676.599,19€ κατά  το ποσό των 80.000,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 596.599,19€.
μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 80.000,00 και από εκεί μεταφέρει συνολικά 136.000,00 και ενισχύει:
-  τον  K.A.  15/6481.0002  με  τίτλο  «Προμήθεια  ειδών  για  τις  ανάγκες  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου»

προϋπολογισμού 308.747,18€ με το ποσό των 136.000,00   και τελικό Προϋπολογισμό 444.747,18€ . 

ΜΕΡΟΣ Γ'
Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 20210/27-3-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ κατανεμήθηκε στο Δήμο από τους ΚΑΠ, προς
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού covid-19 σε οικισμούς και  καταυλισμούς Ρομά,
ποσό 30.000,00. 
Αποδέχεται την χρηματοδότηση ποσού 30.000,00 €, σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 20210/27-3-2020 έγγραφο του
ΥΠ.ΕΣ.

Τροποποιεί τον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2020  ως εξής: 
ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020

Ως προς το μέρος των εσόδων:
δημιουργεί:
- τον  K.A. 1219.0006 με τίτλο «Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του

κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και  καταυλισμούς Ρομά » προϋπολογισμού 30.000,00€ 
μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 30.000,00 και από εκεί δημιουργεί :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
δημιουργεί:
- τον K.A. 15/6117.0011 με τίτλο «Eιδική απολύμανση σε οικισμούς και  καταυλισμούς Ρομά για την αποφυγή

της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» προϋπολογισμού 8.000,00€ 
- τον K.A. 15/6481.0005 με τίτλο «Προμήθεια νερού σε οικισμούς και  καταυλισμούς Ρομά για την αποφυγή της

διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» προϋπολογισμού 4.000,00€
-  τον  K.A.  15/6117.0012  με  τίτλο  «Υπηρεσίες  καθαρισμού  σε  οικισμούς  και   καταυλισμούς  Ρομά  για  την

αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19» προϋπολογισμού 18.000,00€

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8   / 53 / 2020

              
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09- 04 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής

ΑΔΑ: ΩΩΤΩΩΛ7-ΖΓΤ
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