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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  320/2020

Θέμα 10ο  Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και  Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 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 10Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε αποσταλεί  στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου η αριθ.
590/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ζήτησε την έγκρισή της .
Ο κ. Κορδώσης 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 κορονοϊού, οι συνεδριάσεις θα μπορούσαν να
πραγματοποιηθούν 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 τρεις (23) 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 και 23. Τζέκου Παρασκευή.
Έναντι  ενός (1)  ψήφου του  κ.  Κορδώση  Χρήστου  η  οποία  είναι άκυρη,  καθώς  δεν  ανταποκρίνεταιι  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. 590/2020 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.  57/590/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:

ΜΕΡΟΣ Α'

Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 79903/20-11-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ κατανεμήθηκε στο Δήμο από τους Κ.Α.Π., προς
κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση  του κορονοϊού COVID-19, ποσό 272.882,16€ τροποποιεί ως
εξής :
  
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εσόδων:

Ενισχύει:

 τον  K.A. 1219.0005 με τίτλο «Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του
κορονοϊού  covid-19” προϋπολογισμού 469.252,29€ με το ποσό των 272.882,16€ και  τελικό προϋπολογισμό
742.134,45€

Μεταφέρει στο αποθεματικό πίστωση 272.882,16€ και από εκεί:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Αυξάνει:
 τον  K.A. 10/6117.0001 με τίτλο «Eιδική απολύμανση κτιρίων στέγασης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού

11.000,00€  (6.000,00  έκτακτη  κατανομή)  με  5.000,00€  (έκτακτη  κατανομή)  και  τελικό  Προϋπολογισμό
16.000,00€, με  παράλληλη  μείωση του Κ.Α ποσού 5.000,00€ (τακτικά)  και ενίσχυση του αποθεματικού.  Ο
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τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11.000,00€ (έκτακτη κατανομή covid-19)
 τον  K.A.  15/6117.0006  με  τίτλο  «Ειδική  απολύμανση  κτιρίων  Δ/νσης  κοινωνικής  προστασίας  παιδείας  και

πολιτισμού» προϋπολογισμού 46.348,82€ (21.548,82 έκτακτη κατανομή ) με  24.800,00€ (έκτακτη κατανομή) και
τελικό Προϋπολογισμό 71.148,82€, με παράλληλη  μείωση του Κ.Α ποσού 24.800,00€ (τακτικά) και ενίσχυση
του αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 46.348,82€ (έκτακτη κατανομή covid-19)

 τον K.A. 15/6117.0011 με τίτλο «Ειδική απολύμανση σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά για την αποφυγή της
διάδοσης του κορονοϊού  covid-19» προϋπολογισμού 16.000,00€ (8.000,00 έκτακτη κατανομή ) με  8.000,00€
(έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 24.000,00€, με παράλληλη  μείωση του Κ.Α ποσού 8.000,00€
(τακτικά) και ενίσχυση του αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται  σε 16.000,00€ (16.000,00€
έκτακτη κατανομή covid- 19)

 τον K.A. 00/6495.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως» προϋπολογισμού 32.000,00€ με 10.000,00€
(έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 42.000,00€ με παράλληλη  μείωση του Κ.Α ποσού 10.000,00€
(τακτικά) και ενίσχυση του αποθεματικού. Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται  σε 32.000,00€ (10.000,00€
έκτακτη κατανομή covid-19)

 τον K.A. 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά  τακτικά  επιδόματα)  εκτάκτων  υπαλλήλων  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  &  Ηλεκτροφωτισμού»
προϋπολογισμού  524.168,00€  (198.248,00€  έκτακτη  κατανομή-αφορά  προσλήψεις  4μηνης  διάρκειας  και
πενθήμερων) με  50.028,16€ (έκτακτη κατανομή-αφορά νέες προσλήψεις 4μηνης διάρκειας και πενθήμερων) και
τελικό Προϋπολογισμό 574.196,16€ (248.276,16€ έκτακτη κατανομή covid-19). 

 τον  K.A.  20/6054.0001  με  τίτλο  «Εργοδοτικές  εισφορές  έκτακτου  προσωπικού  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  &
Ηλεκτροφωτισμού»  προϋπολογισμού  154.683,81€  (26.338,00€  έκτακτη  κατανομή  covid-19)  με  43.838,00€
(26.338,00€ για ισχύουσες προσλήψεις –πενθήμερα και τετράμηνης απασχόλησης και 17.500,00€ για νέες-
(έκτακτη κατανομή) και τελικό Προϋπολογισμό 198.521,81€ (70.176,00€ έκτακτη κατανομή covid-19). 

 τον  K.A.  15/6041.0002  με  τίτλο  «Αποδοχές  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  Α/θμιας  Εκπαίδευσης»
προϋπολογισμού  180.240,56€  με  71.000,00€ (έκτακτη  κατανομή  για  την  κάλυψη των  αναγκών  σε  αμοιβές
καθαριστριών  λόγω covid-19),  με παράλληλη  μείωση του Κ.Α ποσού 71.000,00€ (τακτικά) και ενίσχυση του
αποθεματικού, και τελικό Προϋπολογισμό 180.240,56€  (71.000,00€ έκτακτη κατανομή). 

 τον  K.A.15/6041.0003  με  τίτλο  «Αποδοχές  καθαριστριών  σχολικών  μονάδων  Β/θμιας  Εκπαίδευσης»
προϋπολογισμού 85.413,52€ ( Π.Δ) με  27.000,00€ (έκτακτη κατανομή για την κάλυψη των αναγκών σε αμοιβές
καθαριστριών  λόγω covid-19) και τελικό Προϋπολογισμό 112.413,52€, με παράλληλη  μείωση του Κ.Α ποσού
27.000,00€ (τακτικά)  και  ενίσχυση του  αποθεματικού.  Ο τελικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  σε 85.413,52€
(27.000,00 έκτακτη κατανομή covid-19)

 τον  K.A.15/6054.0003  με  τίτλο  «Εργοδοτικές  εισφορές  καθαριστριών  Μονάδων  Α/θμιας  Εκπαίδευσης»
προϋπολογισμού 48.063,46€ ( Π.Δ) με  19.607,20€ (έκτακτη κατανομή για την κάλυψη των αναγκών σε αμοιβές
καθαριστριών  λόγω covid-19)  ) και τελικό Προϋπολογισμό 67.670,66€  με παράλληλη μείωση του Κ.Α ποσού
19.607,20€ (τακτικά)  και  ενίσχυση του  αποθεματικού.  Ο τελικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  σε 48.063,46€
(19.607,20€  έκτακτη κατανομή covid-19)

 τον  K.A.15/6054.0004  με  τίτλο  «Εργοδοτικές  εισφορές  καθαριστριών   Μονάδων  Β/θμιας  Εκπαίδευσης»
προϋπολογισμού 22.729,42€ ( Π.Δ) με  7.408,80€ (έκτακτη κατανομή για την κάλυψη των αναγκών σε αμοιβές
καθαριστριών  λόγω covid-19) και τελικό Προϋπολογισμό 30.138,22€   με παράλληλη μείωση του Κ.Α ποσού
7.408,80€  (τακτικά)  και  ενίσχυση  του  αποθεματικού.  Ο  τελικός  προϋπολογισμός  ανέρχεται  σε  22.729,42€
(7.408,80 έκτακτη κατανομή covid-19)

 τον  K.A 10/7134.0002 με τίτλο «Προμήθεια  λογισμικών» προϋπολογισμού 50.000,00€ (  Π.Δ)  με  6.200,00€
(έκτακτη κατανομή για την άμεση κάλυψη των αναγκών   λόγω covid-19) . Ο τελικός προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 56.200,00€ (6.200,00 έκτακτη κατανομή covid-19)

 

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

Μεταφέρει ποσό 3.400,00€ από το αποθεματικό και :
Ενισχύει:
 τον K.A. 30/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

ειδικά  τακτικά  επιδόματα)  υπαλλήλων  με  σύμβαση  αορίστου  χρόνου  Υπηρεσίας  Τεχνικών  Έργων»
προϋπολογισμού 14.816,04€ με 1.600,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 16.416,04€
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 τον K.A. 30/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας
Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 3.695,90€ με 800,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 4.495,90€

 τον K.A. 35/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,  γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» προϋπολογισμού 243.408,00€ με 1.000,00€ και τελικό
Προϋπολογισμό 244.408,00€ .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33   / 320 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

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

  Αντώνιος Κυριαζής
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