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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 32/30.11.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  298/2020
Θέμα 10ο  Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
(ΑΟΕ 548/2020)»

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε
χώρα  δια περιφοράς, η 32η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με
αριθμ. πρωτ. 36249/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 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  30η  Νοεμβρίου
2020,  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00,  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄4899/6-11-2020)  «Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του
κορωνοϊού  COVID-19 στο  σύνολο της  Επικράτειας  για  το  διάστημα  από το  Σάββατο,7  Νοεμβρίου 2020 έως και  τη
Δευτέρα,  30  Νοεμβρίου  2020»,  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Εσωτερικών και την υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
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  της  υπ΄  αριθμ.  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  εγκυκλίου του  ΥΠΕΣ,  αφού  σε  σύνολο  τριάντα  τριών  (33)  μελών
συμμετείχαν τα  είκοσι τρία (23) 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. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος
10. Σταυρέλης Νικόλαος
11. Μουρούτσος Γεώργιος  
12. Μανωλάκης Δημήτριος
13. Δόντης Μιχαήλ
14. Κονδύλης Μαρίνος
15. Καρασάββας Ιωάννης
16. Κεφάλας Σταύρος
17. Ζώγκος Ανδρέας
18. Πιέτρης Τιμολέων 
19. Καλλίρης Πελοπίδας
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Τζέκου Παρασκευή
23. Γκερζελής Ιωάννης

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Ταγαράς Βασίλειος
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
7. Λαμπρινός Παναγιώτης
8. Κορδώσης Χρήστος
9. Πιέτρης Γεώργιος
10. Σπύρου Παναγιώτης
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Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων 
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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προ-
ϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΟΕ 548/2020)»  έχει  αποσταλεί  στα μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου  η με αριθμ.  53/548/2020
ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου και ζήτησε την έγκρισή της .

Η κα Τζέκου Παρασκευή δήλωσε ότι:
Υπερψηφίζουμε, δε θεωρούμε σε καμία περίπτωση όμως ότι τα μέτρα που έχουν παρθεί από τη Δημοτική Αρχή για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας είναι επαρκή, ειδικά σε ότι αφορά στα σχολεία, τα οποία λόγω των ελλείψεων έκλεισαν τελικά με
όλες τις αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό για την εκπαιδευτική διαδικασία και ομαλή ανάπτυξη των παιδιών.
Θεωρούμε επίσης ότι η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε κατά το ελάχιστο να εξασφαλίσει ελέγχους για όλους τους εργαζόμενους
του Δήμου, καθώς επίσης και την λειτουργία των δημοτικών ιατρείων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σε πρωτοβάθμια φρο-
ντίδα υγείας.
Τέλος σε καταυλισμούς Ρομά όπως και στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών, όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες, έπρεπε να
έχουν διενεργηθεί άμεσα τεστ σε όλους και να εξασφαλίστούν μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του covid-19.

Μετά  την  καταμέτρηση  των  ψήφων  των  συμμετεχόντων  (23  παρόντες)  που  εστάλησαν  με  ηλεκτρονικό  τρόπο  και  με
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  ψήφισαν υπέρ   και  οι   είκοσι τρεις (23) Δημοτικοί
Σύμβουλοι:  1)  Σπυρίδων  Ζαχαριάς,  2)  Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας,  3)  Κωνσταντίνα  Κόλλια,  4)  Δημήτριος Μπίτζιος,  5)
Σωτήριος Παπαδημητρίου, 6) Παναγιώτης Καρσιώτης, 7) Γεώργιος Πούρος, 8)  Σταύρος Κεφάλας, 9) Ανδρέας Ζώγκος, 10)
Ιωάννης Καρασάββας, 11) Ευάγγελος Παπαϊωάννου, 12)  Τιμολέων Πιέτρης, 13) Πελοπίδας Καλλίρης 14) Ιωάννης Γκερζελής,
15) Σπυρίδων Πλατής, 16) Αντώνιος Κυριαζής, 17. Νικόλαος Σταυρέλης,  18. Γεώργιος Μουρούτσος, 19. Μιχαήλ Δόντης, 20.
Δημήτριος Μανωλάκης, 21. Μαρίνος Κονδύλης,   22)  Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου και 23) Παρασκευή Τζέκου).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  αφού  έλαβε  υπόψη  την  αριθμ.  548/2020  απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα
προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  στο  σύνολο  της
Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020», τις υπ’ αριθ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 και 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς
και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρημένων ψήφων)

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 53/548/2020  απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:

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

Μειώνει:

 Τον Κ.Α. 30/7333.0006 με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 1.471.200,00€  κατά  το ποσό των
50.000,00 ευρώ [Πόροι Δήμου] και τελική πίστωση 1.421.200,00€ 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 50.000,00€ και από εκεί μεταφέρει 47.800,00€ και 
ενισχύει ισόποσα:
 Τον Κ.Α.  00/6495.0001 με  τίτλο «Λοιπές  δαπάνες  γενικής φύσεως» προϋπολογισμού 22.000,00€ (7.000,00€ επιχ.

covid-19) με το ποσό των 10.000,00 ευρώ [Πόροι Δήμου]  και τελική πίστωση 32.000,00€ (για τις ανάγκες διενέργειας
τεστ ανίχνευσης covid-19)

 Τον Κ.Α.  10/6117.0001 με  τίτλο « Eιδική απολύμανση κτιρίων στέγασης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 6.000,00€
(6.000,00€ επιχ. covid-19) με το ποσό των 5.000,00 ευρώ [Πόροι Δήμου]  και τελική πίστωση 11.000,00 €

 Τον Κ.Α.  15/6117.0006 με  τίτλο «Ειδική απολύμανση κτιρίων Δ/νσης κοινωνικής προστασίας παιδείας και πολιτισμού»
προϋπολογισμού 21.548,82€ (21.548,82€ επιχ.  Covid-19) με το ποσό των  24.800,00 ευρώ [Πόροι Δήμου]  και τελική
πίστωση 46.348,82€

 Τον Κ.Α.   15/6117.0011 με  τίτλο «Ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς  Ρομά για την αποφυγή της
διάδοσης του κορονοϊού covid-19» προϋπολογισμού 8.000,00€ (8.000,00€ επιχ.  covid-19) με το ποσό των  8.000,00
ευρώ [Πόροι Δήμου]  και τελική πίστωση 16.000,00€.
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Αντίστοιχα τροποποιεί το Τεχνικό  Πρόγραμμα και συγκεκριμένα:
μειώνει τον  Κ.Α. 30/7333.0006 με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 1.471.200,00€  κατά  το ποσό
των 50.000,00 ευρώ [Πόροι Δήμου] και τελική πίστωση 1.421.200,00€.

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

Μειώνει:

 Τον Κ.Α.   00/6053.0003 με  τίτλο «Λοιπές  εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (ταμείο νομικών κτλ)»
προϋπολογισμού 4.863,28€  κατά  το ποσό των 1.500,00 ευρώ [Πόροι Δήμου]  και τελική πίστωση 3.363,28€ 

 Τον Κ.Α. Εξόδου 60/6422.0001 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες αποζημιώσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών» προϋπολογισμού 1.500,00€ κατά  το ποσό των 1.200,00 ευρώ
και τελική πίστωση 300,00€ 

 Τον Κ.Α.  60/6473.0001 με  τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών»
προϋπολογισμού 1.559,40€  κατά  το ποσό των 1.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 559,40€ 

 Τον Κ.Α.   60/6611.0001 με  τίτλο «Δαπάνες επικοινωνίας και  δικτύωσης (αφίσες  ,  φυλλάδια,  banner  κ.α.)  Κέντρου
Συμβουλευτικής Γυναικών» προϋπολογισμού 1.000,00€  κατά  το ποσό των 800,00 ευρώ και τελική πίστωση 200,00€ 

 Τον  Κ.Α.   60/6612.0001  με   τίτλο  «Προμήθεια  γραφικής  ύλης  και  λοιπά  υλικά  γραφείων  Κέντρου  Συμβουλευτικής
Γυναικών» προϋπολογισμού 300,00€  κατά  το ποσό των 300,00 ευρώ και τελική πίστωση 0,00€ 

 Τον Κ.Α.  60/6634.0001 με  τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών»
προϋπολογισμού 200,00€  κατά  το ποσό των 200,00 ευρώ και τελική πίστωση 0,00€ 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 5.000,00€ και από εκεί 
ενισχύει ισόποσα:
 Τον Κ.Α.   60/6041.0002 με   τίτλο  «Αποδοχές  εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου

Συμβουλευτικής Γυναικών» προϋπολογισμού 41.388,00€  με το ποσό των 2.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 43.888,00€
 Τον Κ.Α.  60/6054.0002 με  τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών»

προϋπολογισμού 10.328,36€  με το ποσό των 1.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 11.328,36€ 
 Τον Κ.Α.  00/6053.0001 με  τίτλο «ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Εργοδότη) υπαλλήλων ειδικών θέσεων» προϋπολογισμού

16.327,81€  με το ποσό των 1.500,00 ευρώ και τελική πίστωση 17.827,81€ 

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

Μειώνει αξίες από την υπ΄ αρίθμ. 13845/2020 σύμβαση προμήθειας καυσίμων
 τον K.A. 30/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού

202.361,95€ κατά 2.000,00 και τελικό Προϋπολογισμό 200.361,95€
 τον K.A. 35/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού

158.507,61€ κατά 2.000,00 και τελικό Προϋπολογισμό 156.507,61€
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 4.000,00€ και μέσω του αποθεματικού 

Ενισχύει: 
 τον  K.A. 10/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού

17.000,00€ με το ποσό των 4.000,00€ και τελικό Προϋπολογισμό  21.000,00€
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32   / 298 / 2020

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01- 12 - 2020
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 Αντώνιος Κυριαζής
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