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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 25/25.09.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  212/2020
Θέμα ΜΟΝΑΔΙΚΟ:  «Τροποποίηση του  Δημοτικού  προϋπολογισμού  έτους  2020  σύμφωνα με  την αριθ.
396/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2020, ημέρα της
εβδομάδος  Παρασκευή  και ώρα  14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική δια περιφοράς
συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και της με
αριθμ. πρωτ. 18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 § 5 του ν.
3852, όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,  ύστερα  από  την  υπ΄  αριθμ.  28243/21-09-2020 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. 

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί
σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε  (25) 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. Καλλίρης Πελοπίδας
21. Πλατής Σπυρίδων
22. Πιέτρης Τιμολέων 
23. Γκερζελής Ιωάννης
24. Σπύρου Παναγιώτης
25. Τζέκου Παρασκευή

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα -Αντιπρόεδρος
3. Ταγαράς Βασίλειος
4. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5. Μελέτης Χρήστος 
6. Μπουρσέ Ηλίας
7. Πιέτρης Γεώργιος  
8. Κορδώσης Χρήστος
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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  
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε ηλεκτρονικά υπόψη των Μελών την με
αριθμ. πρωτ. 396/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, προς έγκριση.

Η κα Τζέκου Παρασκευή στη τοποθέτησή της ανάφερε ότι: «τα μέτρα για προσλήψεις σχολικών καθαριστριών
είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και ειδικά στην περίοδο του κορονοϊού. Πρέπει άμεσα να απαιτήσει ο δήμος
προσλήψεις περισσότερων σχολικών καθαριστριών από την Κυβέρνηση καθώς και το απαραίτητο προσωπικό
και  υποδομές ώστε  να γίνει  αποσυμφόρηση των σχολικών αιθουσών.  Σε  αυτές  τις  συνθήκες οι  τάξεις  δεν
μπορεί να έχουν πάνω από 15 παιδιά. Σε σχέση με το θέμα έχουμε επίσης απευθύνει αίτημα για ενημέρωση σε
σχέση με τον αριθμό αιθουσών και σχολικών καθαριστριών. Περιμένουμε απάντηση». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 396/2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις
όμοιες  του  άρθρου  184  του  Ν.  4635/2019,  καθώς και  όλες  τις  σχετικές  ισχύουσες  διατάξεις,  μετά  από  την
τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατ΄ ιδία  τηλεφωνική επικοινωνία με
τον Πρόεδρο  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με την αριθμ. 396/14-9-2020 απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α'

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 25241/27-8-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής προστασίας,

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:

Μειώνει:
 τον  Κ.Α.  35/6693.0002  με  τίτλο:  ''Προμήθεια  φυτοπαθολογικού  υλικού,  λιπασμάτων  και  βελτιωτικών

εδάφους'”  προϋπολογισμού  30.000,00€  κατά  το  ποσό  των  15.000,00€  και  διαμορφώνεται  τελικός
Προϋπολογισμός στο ποσό των 15.000,00€

Μεταφέρει στο  αποθεματικό  το  ποσό  των  15.000,00€  και  από  εκεί  μεταφέρει  συνολικά  15.000,00€  και:
Ενισχύει:
 τον  Κ.Α.  35/7131.0001  με  τίτλο  :''Προμήθεια  υποβρυχίων  συγκροτημάτων  -  αντλιών  κ.λ.π.'”

προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 5.000,00€ και  διαμορφώνεται  τελικός Προϋπολογισμός στο
ποσό των 10.000,00€

 τον Κ.Α. 00/6735.0001 με τίτλο :''Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία'” προϋπολογισμού
70.400,00€  με  το  ποσό  των  10.000,00€  και διαμορφώνεται τελικός  Προϋπολογισμός  στο  ποσό  των
80.400,00€. 

ΜΕΡΟΣ Β'

Λαμβάνοντας  υπόψη  το  από  9-9-2020  έγγραφο  των  Σχολικών  Επιτροπών  του  Δήμου  περί  αναγκαιότητας
αύξησης ωρών εργασίας προσωπικού, την υπ΄αρίθμ. 166/2020 (ΑΔΑ: ΩΣΘΟΩΛ7-ΤΨ4) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στην οποία μνημονεύονται:  το υπ΄ αρίθμ. 24306/20-08-2020 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης
Ανθρωπίνων  Πόρων,  το  υπ΄  αρίθμ.  52360/19-8-2020  έγγραφο  του  ΥΠ.ΕΣ,  η  υπ΄  αρίθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 απόφαση  της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αρίθμ. 33/2006
ΠΥΣ  “Αναστολή  διορισμών  και προσλήψεων  στο Δημόσιο Τομέα” (ΦΕΚ 280/Α') όπως ισχύει και σύμφωνα με
την οποία  εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο
Δήμο Κορινθίων για  την  κάλυψη  αναγκών καθαριότητας  σχολικών μονάδων και  συγκεκριμένα 21 ατόμων
πλήρους απασχόλησης  και 20 ατόμων  μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών ωρών ημερησίως), το γεγονός
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ότι οι απαιτούμενες πιστώσεις έχουν εγγραφεί  στον προϋπολογισμό του έτους 2020 από  επιχορήγηση του
Υπουργείου, την αναγκαιότητα επέκτασης του ωραρίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5  της ΠΝΠ
(ΦΕΚ 161/Α'/22-08-2020), καθώς και του άρθρου 87 του ν. 4483/17)

Τροποποιεί  από ιδίους πόρους, ως εξής:
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Από το αποθεματικό   μεταφέρει συνολικά 63.096,00€ και :
Ενισχύει:
 τον  Κ.Α.  15/6041.0002  με  τίτλο  “Αποδοχές  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  Α/θμιας  Εκπαίδευσης”

προϋπολογισμού   69.000,00  (επιχορήγηση  )  με  το  ποσό  των  35.000,00  και  τελικό  προϋπολογισμό
104.000,00€   (69.000,00- επιχορήγηση).

 τον  Κ.Α.   15/6041.0003  με  τίτλο  “Αποδοχές  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  Β/θμιας  Εκπαίδευσης”
προϋπολογισμού    45.000,00  (επιχορήγηση  )  με  το  ποσό  των  15.000,00  και  τελικό  προϋπολογισμό
60.000,00€ ( 45.000,00- επιχορήγηση)

 τον Κ.Α  15/6054.0003 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές  καθαριστριών  Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης”
προϋπολογισμού    18.372,00  (επιχορήγηση  )  με  το  ποσό  των  9.167,20€  και  τελικό  προϋπολογισμό
27.539,20€  (18.372,00- επιχορήγηση)

 τον Κ.Α  15/6054.0004 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές  καθαριστριών  Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης”
προϋπολογισμού   11.959,20€  (επιχορήγηση  )  με  το  ποσό  των  3.928,80€  και  τελικό  προϋπολογισμό
15.888,00€  ( 11.959,20 -επιχορήγηση)

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25  / 212/ 2020

                               
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-09 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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