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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 26/30.09.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  224/2020

ΘΕΜΑ 9ο  Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
(ΑΟΕ 414/2020)» 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την  30η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2020, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη  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. 28939/25-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018  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 δέκα επτά  (17) 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, 
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
11. Κεφάλας  Σταύρος,  αποχώρησε  στο  τέλος  του  31ου

ΘΗΔ 
12. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου

ΗΔΘ 
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
14. Πιέτρης Τιμολέων
15. Σπύρου Παναγιώτης
16. Γκερζελής Ιωάννης 
17. Τζέκου Παρασκευή

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Ταγαράς  Βασίλειος,  προσήλθε  στο  τέλος  του  3ου

ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Ζώγκος Ανδρέας
6. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου

ΕΗΔΘ
7. Στριμενοπούλου Γεωργία –Γραμματέας, προσήλθε

στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
8. Λαμπρινός  Παναγιώτης,  προσήλθε  στο τέλος του

3ου ΕΗΔΘ
9. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου

ΕΗΔΘ
10. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
11. Μανωλάκης  Δημήτριος,  προσήλθε  στο  τέλος  του

3ου ΕΗΔΘ
12. Κονδύλης Μαρίνος
13. Καρασάββας Ιωάννης
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Πιέτρης  Γεώργιος,  προσήλθε  στο  τέλος  του  3ου

ΕΗΔΘ
16. Πλατής Σπυρίδων

       

ΑΔΑ: ΨΗΖΡΩΛ7-Ψ56



Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  νόμιμα  και  οι  Πρόεδροι  των  Κοινοτήτων  Κορίνθου,  Σοφικού,  Περιγιαλίου,  αλλά  δεν
παραβρέθηκαν καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στεφανίου, που ήταν παρών.
Ο  Πρόεδρος,  αφού  διαπίστωσε  απαρτία,  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και
εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του
Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΟΕ 414/2020)» έθεσε  υπόψη των Μελών την με αριθμ. πρωτ. 414/2020
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:  «Διαφωνούμε,  για  τις  συνθήκες  που  λειτουργούν  τα
σχολεία, πρέπει να προσληφθούν καθαρίστριες μόνιμες και όχι με συμβάσεις». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την υπ' αριθμ. 414/2020 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. 414/17-9-2020 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α'

Λαμβάνοντας υπόψη την από 16-9-2020 εισήγηση  του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων   περί πρόσληψης
προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  καθαρισμού σχολικών μονάδων με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου 4 μηνών, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωναϊου covid-19 και τις διατάξεις του ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/Α'/15-9-2020) προτείνεται  η πρόσληψη προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κορινθίων για την κάλυψη  αναγκών καθαριότητας
σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα 12 ατόμων πλήρους απασχόλησης (εννέα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και
τριών στη Δευτεροβάθμια). Οι πιστώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το αίτημα της υπηρεσίας έχουν αντιστοίχως
ως εξής :

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
 τον Κ.Α. 00/6492.0001 με τίτλο :''Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών

πράξεων'” προϋπολογισμού 1.209.538,60€ κατά το ποσό των 150.000,00€ και ο Προϋπολογισμός διαμορφώνεται
στο ποσό των 1.059.538,60€

Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των  150.000,00€ και από εκεί  μεταφέρει το ποσό των 61.920,00 και :
Ενισχύει:
 τον  Κ.Α.  15/6041.0002  με  τίτλο  “αποδοχές   καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  Α/θμιας  Εκπαίδευσης”

προϋπολογισμού  104.000,00€ με το ποσό των 36.000,00€ και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των
140.000,00€

 τον  Κ.Α.  15/6041.0003  με  τίτλο  “αποδοχές   καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  Β/θμιας  Εκπαίδευσης”
προϋπολογισμού  60.000,00€ με το ποσό των 12.000,00€ και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των
72.000,00€

 τον  Κ.Α.  15/6054.0003  με  τίτλο  “Εργοδοτικές  εισφορές   καθαριστριών   Μονάδων  Α/θμιας  Εκπαίδευσης”
προϋπολογισμού  27.539,20€ με το ποσό των 10.440,00€ και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των
37.979,20€

 τον  Κ.Α.  15/6054.0004  με  τίτλο  “Εργοδοτικές  εισφορές   καθαριστριών   Μονάδων  Β/θμιας  Εκπαίδευσης”
προϋπολογισμού  15.888,00€ με το ποσό των 3.480,00€ και ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των
19.368,00€

ΑΔΑ: ΨΗΖΡΩΛ7-Ψ56



Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26   / 224/ 2020

                                        
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02- 10 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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