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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 9/13.04.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  56/2020

Θέμα 3ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος κα Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020» 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
έλαβε χώρα  δια περιφοράς, η 9η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα
από την με αριθμ. πρωτ. 10747/09-04-2020 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 13η  Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 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 έξι  (26) 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. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Σταυρέλης Νικόλαος
13. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
14. Μουρούτσος Γεώργιος  
15. Μανωλάκης Δημήτριος
16. Δόντης Μιχαήλ
17. Κονδύλης Μαρίνος
18. Καρασάββας Ιωάννης
19. Λαμπρινός Παναγιώτης
20. Κεφάλας Σταύρος
21. Ζώγκος Ανδρέας
22. Πιέτρης Τιμολέων 
23. Γκερζελής Ιωάννης
24. Κορδώσης Χρήστος
25. Ασημακόπουλος Μάριος
26. Τζέκου Παρασκευή

1. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Μελέτης Χρήστος 
3. Μπουρσέ Ηλίας
4. Καλλίρης Πελοπίδας
5. Πιέτρης Γεώργιος
6. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
7. Πλατής Σπυρίδων
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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 

Για το ανωτέρω 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού
Προϋπολογισμού έτους 2020», είχαν αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οι  υπ' αριθμ.: α) 126/2020 &
β) 151/2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  τις  υπ'  αριθμ.  α)  126/2020  &  β)  151/2020  αποφάσεις  της
Οικονομικής Επιτροπής, μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία  των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη την Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του»
(ΦΕΚ 75/τ.Α/30-3-2020) και τις διατάξεις του N. 4555/2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναφέρεται
στις υπ' αριθμ.  126 & 151 / 2020 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

A)

ΜΕΡΟΣ Α'
Σύμφωνα  με  το  υπ΄  αρίθμ.  8825/12-3-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας
απαιτείται  η  άρση  επικινδυνότητας  κατασκευών  που  γειτνιάζουν  με  κοινόχρηστους  χώρους,  έχουν
χαρακτηριστεί επικίνδυνες από το αρμόδιο τμήμα  και οι ιδιοκτήτες αυτών δεν ανταποκρίνονται  στις έγγραφες
ειδοποιήσεις, 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:

Μειώνει:
 τον  K.A.  30/7336.0006  με  τίτλο  «Οδοποιία  Δήμου  Κορινθίων»  προϋπολογισμού  2.100.000,00€  κατά

10.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός Προϋπολογισμός 2.090.000,00€
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 10.000,00  και από εκεί  :
Δημιουργεί :
 τον  K.A.  30/7422.0002  με  τίτλο  «Δαπάνες  κατεδάφισης  αυθαιρέτων  ή  και  επικίνδυνων  κτισμάτων»

προϋπολογισμού 10.000,00€ 

Επιπλέον  μέσω  του  αποθεματικού  ενισχύει τον  K.A.  30/6414.0001  με  τίτλο  «Μεταφορές  εν  γένει»
προϋπολογισμού 6.200,00€ 

ΜΕΡΟΣ Β'
Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 794/12-3-2020  ΦΕΚ τεύχος β' , τροποποιείται η συστατική πράξη του ΝΠΔΔ  “Κέντρο
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων” και η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου αυξάνεται από το έτος
2020 και εφεξής από 100.000,00€ σε 484.000,00€. 
Στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έτους  2020  έχει  εγγραφεί  πίστωση  στον  Κ.Α  00-6715.0019  με  τίτλο:
”Επιχορήγηση  ΝΠΔΔ  Κοινωνικής  Πολιτικής  Δήμου  Κορινθίων”  προϋπολογισμού  1.231.236,00€  (όπου
συμπεριλαμβάνεται  από ΦΕΚ σύστασης -Τεύχος Β 3369/2017-ποσό 100.000,00 €), 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:

Μειώνει:
 τον  K.A.  30/7336.0006  με  τίτλο  «Οδοποιία  Δήμου  Κορινθίων»  προϋπολογισμού  2.090.000,00€  κατά

384.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός 1.706.000,00€
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 384.000,00  και από εκεί  :
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Ενισχύει:
 τον  K.A.  00-6715.0019  με  τίτλο  «Επιχορήγηση  ΝΠΔΔ  Κοινωνικής  Πολιτικής  Δήμου  Κορινθίων»

προϋπολογισμού 1.231.236,00€ με το ποσό των 384.000,00€ και τελική πίστωση 1.615.236,00€.

Αντίστοιχα τροποποιεί  και  το  τεχνικό πρόγραμμα και  συγκεκριμένα το  έργο με Κ.Α  30/7336.0006 και  τίτλο
«Οδοποιία Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 2.100.000,00€ μειώνεται κατά 394.000,00€ και διαμορφώνεται
η πίστωση σε 1.706.000,00€.

B)                                                                   
ΜΕΡΟΣ Α'

Έχοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 10525/7-04-2020 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων περί
αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων
(4) μηνών, στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206  του ν.
3584/2007, του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 και του άρθρου 24 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 64/Α'/2020), 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
 τον  K.A. 20/7326.0001 με τίτλο «Δημιουργία Πράσινου Σημείου» προϋπολογισμού 687.143,40€ κατά το

ποσό των 115.586,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 571.557,40€
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 115.586,00€ και από εκεί  :
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 345.672,00€ με το ποσό των 89.248,00€ και τελική πίστωση 434.920,00

 τον K.A. 20/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού»  προϋπολογισμού  102.007,81€  με  το  ποσό  των  26.338,00€  και  τελική  πίστωση
128.345,81€

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9   / 56 / 2020

              
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15- 04 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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