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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 13/22.06.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 105/2020

Θέμα 8ο Η.Δ. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020»

Στην Κόρινθο και  στο Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα την  22α του μηνός Ιουνίου του έτους  2020, ημέρα της
εβδομάδος  Δευτέρα   και ώρα  19:00 συνήλθε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Κορινθίων,  σε  τακτική  συνεδρίαση
σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 16976/18-06-2020 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 τριάντα  (30) μέλη, δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                  ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Μελέτης Χρήστος 
10. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος
13. Μπουρσέ Ηλίας
14. Σταυρέλης Νικόλαος
15. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
16. Μουρούτσος Γεώργιος  
17. Λαμπρινός  Παναγιώτης,  αποχώρησε  πριν  το  1ο ΗΔΘ  &

επέστρεψε στο τέλος του 6ου ΗΔΘ

18. Μανωλάκης Δημήτριος
19. Καρασάββας Ιωάννης
20. Δόντης Μιχαήλ
21. Κονδύλης Μαρίνος
22. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
24. Πιέτρης Γεώργιος  αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ
25. Πλατής Σπυρίδων
26. Κορδώσης Χρήστος 
27. Πιέτρης Τιμολέων
28. Ασημακόπουλος Μάριος 
29. Τζέκου Παρασκευή, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΗΔΘ 
30. Γκερζελής Ιωάννης 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Ζώγκος Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 10ου ΗΔΘ
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, τέσσερις (4) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω
πρόσκληση.  
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα- Κορίνθου
2. Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου
3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
4. Κελάμης Δημήτριος - Περιγιαλίου

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  για
το  ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  «Τροποποίηση  Τεχνικού  Προγράμματος  και  Δημοτικού
Προϋπολογισμού  έτους  2020»,  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  την  υπ'  αριθμ.
31/254/2020  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, και ζήτησε την έγκρισή της καθώς και την αποδοχή των χρηματοδοτήσεων.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αφού  έλαβε  υπόψη  τα  εκτεθέντα  από  τον  Πρόεδρο,  την  υπ'  αριθμ.  31/254/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του N. 4555/2018
και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Πνευματικού Αλέξανδρου, 2. Μελέτη Χρήστου, 3. Ταγαρά Βασίλειου, 4. Ραντίτσα –

Βασιλάκου Μαρίνας, 5. Μπουρσέ Ηλία και 6. Ασημακόπουλου Μάριου)
 (Η  κα. Τζέκου Παρασκευή έδωσε λευκή ψήφο)

Την αποδοχή συνολικού ποσού 409.252,29€, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 30520/21-5-2020 έγγραφο του ΥΠ.
ΕΣ.,  κατανομή στο Δήμο από τους ΚΑΠ  προς κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση  του
κορονοϊού COVID-19.

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 31/254/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α'
ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει:
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€ με το ποσό των 409.252,29€, και τελικό προϋπολογισμό
469.252,29€

μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 409.252,29€ και από εκεί ενισχύει - δημιουργεί:
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€  (3.000,00  έκτακτη  κατανομή  –  2.000,00  Π.Δ)  με  3.000,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό
Προϋπολογισμό 8.000,00€, με παράλληλη  μείωση του κ.α ποσού 2.000,00€ (τακτικά) και ενίσχυση του
αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.000,00€ (έκτακτη κατανομή)

-  τον  K.A.  30/6117.0006  με  τίτλο  «Eιδική  απολύμανση  κτιρίου  στέγασης  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδομίας» προϋπολογισμού 2.000,00€ (1.000,00 έκτακτη κατανομή – 1.000,00 Π.Δ)  με   2.000,00€
(έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 4.000,00€, με παράλληλη  μείωση του κ.α ποσού 1.000,00€
(τακτικά)  και ενίσχυση του αποθεματικού.  Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.000,00€ (έκτακτη
κατανομή)

-  τον  K.A.  15/6481.0002  με  τίτλο  «Προμήθεια  ειδών  για  τις  ανάγκες  του  Κοινωνικού  Παντοπωλείου»
προϋπολογισμού 444.747,18€ (8.747,18 έκτακτη κατανομή) με  122.638,93€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό
Προϋπολογισμό 567.386,11€, με παράλληλη  μείωση του κ.α ποσού 122.638,93€ (τακτικά) και ενίσχυση
του αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 444.747,18€ (131.386,11€ έκτακτη κατανομή)

-  τον  K.A. 30/6661.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και  επισκευής κτιρίων» προϋπολογισμού
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100.000,00€  με  10.000,00€ (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό  110.000,00€  με  παράλληλη
μείωση του κ.α ποσού 10.000,00€ (τακτικά) και ενίσχυση του αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 100.000,00€ (10.000,00€ έκτακτη κατανομή)

- τον K.A. 10/6117.0002 με τίτλο «Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων» προϋπολογισμού 24.800,00€  με
15.000,00€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 39.800,00€, με παράλληλη  μείωση του κ.α
ποσού 24.800,00€ (τακτικά)  και  ενίσχυση του αποθεματικού.  Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται  σε
15.000,00€ (έκτακτη κατανομή)

- 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 434.920,00€  με  119.248€ (έκτακτη κατανομή-αφορά προσλήψεις 4μηνης διάρκειας και
πενθήμερων) και τελικό Προϋπολογισμό 554.168€, με παράλληλη  μείωση του κ.α ποσού  119.248,00€
(τακτικά)  και  ενίσχυση  του  αποθεματικού.  Ο  τελικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  σε  434.920,00€
(119.248,00€ έκτακτη κατανομή). 

-  τον  K.A. 20/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού»  προϋπολογισμού  128.345,81€  με  26.338,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό
Προϋπολογισμό 154.683,81€, με παράλληλη  μείωση του κ.α ποσού 26.338,00€ (τακτικά) και ενίσχυση του
αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 128.345,81€ (26.338,00€ έκτακτη κατανομή). 

- τον  K.A. 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» προϋπολογισμού
155.414,07€   με   5.000,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό  160.414,07€   (7.000,00  €
έκτακτη κατανομή). 

- τον K.A. 20/6117.0026 με τίτλο «Eιδική απολύμανση κτιρίων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού»
προϋπολογισμού 2.500,00€ ( Π.Δ) με  4.000,00€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 6.500,00€,
με παράλληλη  μείωση του κ.α ποσού  2.500,00€ (τακτικά)  και  ενίσχυση του αποθεματικού.  Ο τελικός
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4.000,00€ (έκτακτη κατανομή)

δημιουργεί:
-  τον  K.A.  20/6117.0005  με  τίτλο  «Eιδική  απολύμανση  κοινοχρήστων  χώρων  συναθροίσεων  πολιτών»

προϋπολογισμού  14.000,00€ (έκτακτη κατανομή)

Μεταφέρει μέσω του αποθεματικού το ποσό των 148.086,00€ (τακτικά ανταποδοτικής υπηρεσίας 20) και 
- ενισχύει τον  K.A. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 228.424,00€

με  148.086,00€  και τελικό Προϋπολογισμό 376.510,00€  

-  δημιουργεί  τον  K.A.  30/6261.0001  με  τίτλο  «Συντήρηση-  επισκευή  των  Η/Μ εγκαταστάσεων  δημοτικών
κτιρίων στη Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 30.000,00€ ( έκτακτη κατανομή ) για τις ανάγκες συντήρησης
της μονάδας ψύξης-θέρμανσης.

-  ενισχύει τον  K.A.  35/6063.0002  με  τίτλο  «Λοιπές  παροχές  σε  είδος  (Μέσα  ατομικής  προστασίας)»
προϋπολογισμού  35.115,33€  (  Π.Δ)  με   2.000,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό
37.115,33€, με παράλληλη  μείωση του κ.α ποσού 2.000,00€ (τακτικά) και ενίσχυση του αποθεματικού. Ο
τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 35.115,33€ ( 2.000,00 έκτακτη κατανομή)

-  ενισχύει τον  K.A.  30/6063.0002  με  τίτλο  «Λοιπές  παροχές  σε  είδος  (Μέσα  ατομικής  προστασίας)»
προϋπολογισμού  30.773,40€  (  Π.Δ)  με   2.000,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό
32.773,40€ ( 2.000,00 έκτακτη κατανομή)

-  ενισχύει τον  K.A.  10/6615.0001  με  τίτλο  «Εκτυπώσεις,  εκδόσεις,  βιβλιοδετήσεις,  φωτοτυπίες  κ.λ.π»
προϋπολογισμού  4.800,00€   με   2.500,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό  7.300,00€
( 2.500,00 έκτακτη κατανομή)

- ενισχύει τον K.A. 10/7134.0002 με τίτλο «Προμήθεια  λογισμικών» για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών
λόγω covid προϋπολογισμού 50.000,00€  με  28.000,00€ (έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό
78.000,00€  ( 28.000,00 έκτακτη κατανομή)

-  δημιουργεί τον  K.A.  15/7134.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια   λογισμικών»  για  την  ηλεκτρονική  εξυπηρέτηση
πολιτών λόγω covid προϋπολογισμού 7.000,00€  (έκτακτη κατανομή)

-  δημιουργεί τον  K.A. 20/6635.0007 με τίτλο «ειδικός εξοπλισμός  WC κτιρίων Δήμου προστασίας υγιεινής»
προϋπολογισμού 13.000,00€  (έκτακτη κατανομή)

- ενισχύει τον K.A. 10/6634.0001 με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» προϋπολογισμού
16.000,00€  (  10.000,00  Π.Δ-6.000,00  έκτακτη  κατανομή)  με   3.527,36€ (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό
Προϋπολογισμό 19.527,36€ ( 9.527,36 έκτακτη κατανομή)
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Το ποσό συνολικά των ενισχύσεων ανέρχεται  σε 409.252,29 και  το ποσό που μεταφέρει  από τακτικά στο
αποθεματικό ανέρχεται σε 162.438,93, με το οποίο ενισχύει ισόποσα:
-  τον  K.A.  00/6492.0001  με  τίτλο  «Δικαστικά  έξοδα  και  έξοδα  εκτέλεσης  δικαστικών  αποφάσεων  ή

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού 1.047.099,67€  με   162.438,93€ και τελικό Προϋπολογισμό
1.209.538,60 € 

Την αποδοχή συνολικού ποσού 29.754,38€ για το Α' τρίμηνο 2020, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 5586/10-6-2020
(ΦΕΚ 407/τεύχος β' ) έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δόθηκε χρηματική εντολή καταβολής
ενιαίου τέλος για τους Δήμους στους  οποίους  λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για
την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού  και ακίνητης περιουσίας.

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 31/254/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Β'
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

5.878.786,89€  με το ποσό των 24.000,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 5.902.786,89€
τον K.A. 0441.0001 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 417.900,00 €

με το ποσό των 5.754,38€ και τελικό Προϋπολογισμό 423.654,38€.
H ομάδα  Ι   έχει  ανέλθει  μέχρι  σήμερα  σε  9.518.247,07€  με   ανώτατο  ποσό   που  μπορεί  να  εγγραφεί
9.652.057,52€. Με την παρούσα αναμόρφωση ανέρχεται σε 9.548.001,45€

μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 29.754,38  και από εκεί  μεταφέρει 24.000,00 και ενισχύει :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
- τον  K.A. 20/6633.0001 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)» προϋπολογισμού

41.687,00€ με το ποσό των 24.000,00€ και τελική πίστωση 65.687,00€
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 105/ 2020

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30- 06 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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