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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 22/27.08.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  163/2020

ΘΕΜΑ 10ο ΗΔ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 660.000,00 € για τη προμήθεια απορριμματοφόρων οχη-
μάτων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020» 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα,  σήμερα την  27η  του μηνός Αυγούστου του έτους  2020, ημέρα της
εβδομάδος Πέμπτη  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.  24405/21-08-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018  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 είκοσι εννέα (29) μέλη, δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                 ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
5. Κόλλια Κωνσταντίνα
6. Μπίτζιος Δημήτριος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πούρος Γεώργιος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

10. Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

11. Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 23ου ΘΗΔ

12. Μπουρσέ Ηλίας, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ

13. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
14. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 38ου ΘΗΔ 

15. Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 38ου ΘΗΔ

16. Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο μέσον του 20ου ΘΗΔ

17. Μουρούτσος Γεώργιος  
18. Δόντης Μιχαήλ
19. Μανωλάκης Δημήτριος
20. Κονδύλης Μαρίνος
21. Καρασάββας Ιωάννης
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποχώρησε στο τέλος του 28ου ΘΗΔ

23. Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 41ου ΘΗΔ 
24. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 39ου ΘΗΔ

25. Πλατής Σπυρίδων
26. Πιέτρης Τιμολέων
27. Ασημακόπουλος Μάριος
28. Γκερζελής Ιωάννης 
29. Τζέκου Παρασκευή

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
3. Λαμπρινός Παναγιώτης 
4. Καλλίρης Πελοπίδας
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (5) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 Η κα Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα,  Πρόεδρος  Κοινότητας  Κορίνθου  δεν  παραβρέθηκε  αν και  κλήθηκε  με την  ανωτέρω
πρόσκληση.
                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βλάσσης Αλέξανδρος - Εξαμιλίων
2. Κελάμης Δημήτριος –Περιγιαλίου
3. Κίννας Νικόλαος - Ξυλοκέριζας
4. Παπαϊωάννου Κων/νος – Αρχαίας Κορίνθου
5. Πούλος Ανδρέας –Λεχαίου

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 ανω-
τέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 660.000,00 € για τη προμήθεια απορριμ-
ματοφόρων οχημάτων από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020»
ενημέρωσε τα Μέλη για την από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 161 /2020 Α’) «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων,
επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά
προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της
σχετικής απόφασης χρηματοδότησης,  επιχορήγησης,  επιδότησης,  δωρεάς ή ένταξης.  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού
των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη
συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου,  ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.  Η απόφαση του
συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση
του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής»  και ζήτησε την αλλαγή του τίτλου
του θέματος σε: «Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020» . Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχτηκε την
αλλαγή του τίτλου του θέματος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Μελών:
-  Την  αριθ.  364/2020  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί:  Α. Αποδοχή  των  όρων  της  αριθμ.  50125/6.8.2020
Απόφασης  Επιχορήγησης  από  το  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»  για  «Προμήθεια  απορριμματοφόρων  και  λοιπών
οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» και  Β.  Αποδοχή της χρηματοδότησης
ποσού €660.000,00 για την αγορά 4 κατ΄ ελάχιστον, σύμφωνα με την Απόφαση Επιχορήγησης, οχημάτων αποκομιδής και
μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών. 
-  Την  αριθ.  366/2020 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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις υπ' αριθμ. 364 & 366/2020  αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, τις εισηγήσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική
συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 41/366/2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί :
 Τον Κ.Α. 1322.0015 (Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς) με τίτλο: ''Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών

οχημάτων  αποκομιδής  και  μεταφοράς  απορριμμάτων  και  ανακυκλώσιμων  υλικών'”  προϋπολογισμού  100.000,00€
[Πηγή Χρηματοδότησης Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Μεταφέρει στο αποθεματικό 100.000,00€ (επιχορήγηση)  και ισόποσα :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Δημιουργεί : 
 Τον Κ.Α.  64/7132.0002 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς

απορριμμάτων  και  ανακυκλώσιμων  υλικών»  προϋπολογισμού  €100.000,00  [Πηγή  Χρηματοδότησης  Πρόγραμμα
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ]
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Το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύεται για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 2021 του υπόλοιπου ποσού
των €560.000,00 για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22   / 163 / 2020

                                        
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 09 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής

ΑΔΑ: 6ΟΞΞΩΛ7-Ω57


	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Αριθμός Απόφασης 163/2020


		2020-09-03T12:14:45+0300
	Athens




