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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 33/08.12.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  318/2020

Θέμα 8ο  Η.Δ.: «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΟΕ 505/2020)» 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε
χώρα  δια περιφοράς, η 33η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την
με αριθμ.  πρωτ.  37374/04-12-2020 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 08η Δεκεμβρίου 2020,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  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.:
78363/05.12.2020  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄5350/5-12-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από  τη  Δευτέρα  7  Δεκεμβρίου  2020  έως  και  την  Δευτέρα  14  Δεκεμβρίου  και  ώρα  6:00,   τις  υπ’  αριθ.  πρωτ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020   ,  426/ΑΠ  77233/13-11-2020   και  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020
εγκυκλίους 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 τέσσερα  (24) 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. Λαμπρινός Παναγιώτης 
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. Κορδώσης Χρήστος
23. Τζέκου Παρασκευή
24. Γκερζελής Ιωάννης

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Ταγαράς Βασίλειος
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
7. Δόντης Μιχαήλ
8. Πιέτρης Γεώργιος
9. 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 θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020 (ΑΟΕ
505/2020)» είχε αποσταλεί στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η αριθ. 505/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου και ζήτησε την έγκρισή της .
Η κα Τζέκου Παρασκευή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσε  ότι: «να γίνει πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων με
πλήρη δικαιώματα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Δήμου . Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υποστελεχωμένες και
χρειάζονται άμεσα ενίσχυση»
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσε ότι : «Οι ‘’δια περιφοράς συνεδριάσεις’’ που γίνονται
με πρόσχημα την πανδημία, αποτελούν πράξη απαξίωσης & υποβάθμισης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοιού, οι συνεδριάσεις θα μπορούσαν να πραγ-
ματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης κάτι που η παρούσα δημοτική αρχή δεν επιλέγει για δεύτερη φορά».
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (24 παρόντες)  που εστάλησαν με ηλεκτρονικό  τρόπο και  με
τηλεφωνική  επικοινωνία  με  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  ψήφισαν  υπέρ  οι  είκοσι  δύο  (22) Δημοτικοί
Σύμβουλοι: 1. Κυριαζής Αντώνιος, 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.Λαμπρινός
Παναγιώτης,  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.Γκερζελής Ιωάννης
Έναντι δύο (2) ψήφων της κας Τζέκου Παρασκευής και του κ. Κορδώση Χρήστου οι οποίες είναι άκυρες, καθώς δεν
ανταποκρίνονται σε εναλλακτική πρόταση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013,
όπως πλέον ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4623/2019 και ισχύουν από 09-08-
2019 και σύμφωνα με παρ. IV  της εγκυκλίου 108 Υπ. Εσ. . 

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.  505/2020  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. 51/505/2020  απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69 του ν.  4722/2020 με θέμα:  Ρυθμίσεις  για την υποβολή και  εκκαθάριση
δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών όπου προβλέπονται τα εξής:
«Οι  δηλώσεις  της  παρούσας  εκκαθαρίζονται  από  τις  Οικονομικές  Υπηρεσίες  των  δήμων  έως  τις  30.11.2020.
Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ,
οποιασδήποτε  ειδικότητας,  με  σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με την  παρ.  1  του  άρθρου 206 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α' 143). Για τη διαδικασία της πρόσληψης
έχουν  εφαρμογή  τα  δύο  τελευταία  εδάφια  της  παρ.  2  του  άρθρου  εικοστού  τέταρτου  της  από  14.3.2020  Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).» 
Δεδομένου του τεράστιου όγκου των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στο Δήμο μας και ξεπερνούν τις 6.500 , προτάθηκε η
πρόσληψη τριών υπαλλήλων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου , για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος
Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου, ως εξής:
 Δύο Υπαλλήλων κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Μηχανικών κατά προτίμηση
Ενός υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας κατά προτίμηση Διοικητικού- Οικονομικού

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μεταφέρει από το αποθεματικό το ποσό των  9.250,00€ και : 
Δημιουργεί:
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 τον Κ.Α  10/6041.0002 με τίτλο “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Οικονομικών
& Διοικητικών Υπηρεσιών ” προϋπολογισμού  8.000,00€ 

 τον Κ.Α  10/6054.0001 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
” προϋπολογισμού  1.250,00€ 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33   / 318 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09- 12 - 2020
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Αντώνιος Κυριαζής
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