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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 16/07.06.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  111/2021
Θέμα 8ο  Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021» 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 7η του μηνός Ιουνίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα

και ώρα  19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων,  σε τακτική συνεδρίαση,  μέσω τηλεδιάσκεψης,   σύμφωνα με το
άρθρο  67  του  Ν.  3852/2010,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει, τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  της  Πράξης  Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις
εγκυκλίους  426/77233/13.11.2020 και 163οικ.  10556/01.6.2021  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  και  την  Αριθμ.
Δ1αΓ.Π.οικ.33506/28-5-2021 (ΦΕΚ 2233/29-5-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  «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 31 Μαίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 14873/03-06-2021 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, ο οποίος  συμμετείχε. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                              
              
                            ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Καρασάββας Ιωάννης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Ταγαράς Βασίλειος
9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα
10.Σταυρέλης Νικόλαος
11. Μουρούτσος Γεώργιος
12. Δόντης Μιχαήλ
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14.Πλατής Σπυρίδων 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
16. Γκερζελής Ιωάννης 
17.Σπύρου Παναγιώτης
18.Τζέκου Παρασκευή

1. Κόλλια Κωνσταντίνα 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος
3. Πούρος  Γεώργιος,  συνδέθηκε  στο  μέσον  του

1ου ΕΗΔΘ
4. Μελέτης Χρήστος 
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
6. Μπουρσέ Ηλίας
7. Ζώγκος Ανδρέας
8. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
9. Μανωλάκης Δημήτριος
10. Κεφάλας  Σταύρος,  συνδέθηκε  στο  μέσον  του

1ου ΕΗΔΘ
11. Κονδύλης Μαρίνος, συνδέθηκε στο μέσον του

1ου ΕΗΔΘ
12. Καλλίρης Πελοπίδας
13. Πιέτρης Γεώργιος, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου

ΕΗΔΘ
14. Κορδώσης Χρήστος, συνδέθηκε στο μέσον του

1ου ΕΗΔΘ
15. Πιέτρης  Τιμολέων,  συνδέθηκε  στο  μέσον  του

1ου ΕΗΔΘ 
.          
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση,  συμμετείχαν ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου κ. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος του Λεχαίου κ. Πούλος Ανδρέας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Κεφάλας ήταν εκτός σύνδεσης στα 11ο, 12ο και 13ο  θέματα ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Πιέτρης Γεώργιος  ήταν εκτός σύνδεσης στο 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης. 
Ο κ. Κονδύλης Μαρίνος ήταν εκτός σύνδεσης στα 9ο και 10ο θέματα ημερήσιας διάταξης.

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 Προϋπολογι-
σμού έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 21/225/2021 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος και
του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ζήτησε την  έγκριση της από το Σώμα.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  μέσω  της  προαναφερόμενης  διαδικασίας  η  οποία  έχει  τηρηθεί
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2
του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 163οικ. 10556/01.6.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και
την Δ1αΓ.Π.οικ.33506/28-5-2021 (ΦΕΚ 2233/29-5-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  και  δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η
λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  τροποποίηση του  Δημοτικού  Προϋπολογισμού  έτους  2021,  σύμφωνα  με  την  αριθμ.  21/225/2021  απόφαση  της
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α'

Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των αρμοδίων υπηρεσιών και συγκεκριμένα του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
(αρ. Πρωτ:12554/21), του τμήματος οχημάτων (αρ. Πρωτ: 11943/21), της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης  (αρ. πρωτ: 9290/210
για τις ανάγκες βράβευσης παραλιών με τη Γαλάζια Σημαία)  καθώς και της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021
Ως προς το μέρος των εξόδων:

Μειώνει:

 Τον Κ.Α.  35/6262.0022  με τίτλο «Υπηρεσίες φύτευσης φυτών, δέντρων» προϋπολογισμού 14.230,00€  κατά το ποσό
των 5.000,00€ και τελική πίστωση 9.230,00€

 Τον  Κ.Α.   35/6262.0023   με   τίτλο  «Προληπτικές  και  θεραπευτικές  επεμβάσεις  εντομοκτονίας,  ζιζανιοκτονίας  και
μυοκτονίας σε κοινόχρηστους χώρους» προϋπολογισμού 32.700,00€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται
τελική πίστωση 22.700,00€

 Τον  Κ.Α.   45/7336.0013   με   τίτλο  «Διαμόρφωση  -  συντήρηση  κοιμητηρίων  Δήμου  Κορινθίων»  προϋπολογισμού
164.400,00€ κατά το ποσό των 164.400,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 0,00€» 

 Τον Κ.Α.  45/7132.0003 με  τίτλο «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 133.851,45€ κατά το ποσό των
84.400,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 49.451,45€» 

Παράλληλα  τροποποιεί  το  τεχνικό  πρόγραμμα.  Μειώνει  τον  Κ.Α.  45/7336.0013   με   τίτλο  «Διαμόρφωση  -  συντήρηση
κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 164.400,00€ κατά το ποσό των 164.400,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση
0,00€»  

Μεταφέρει στο αποθεματικό 263.800,00€ και από εκεί μεταφέρει συνολικά 338.200,00€ και :
Ενισχύει:

 Τον  Κ.Α.  15/6474.0004  με  τίτλο  «Κοινωνικό  πρόγραμμα  φιλοξενίας-προστασίας  ατόμων  ή  οικογενειών  που
βρίσκονται  σε κοινωνικοοικονομική  ανάγκη»  προϋπολογισμού  25.000,00€  με το  ποσό των 11.000,00 ευρώ και
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 36.000,00€

 Τον  Κ.Α.  35/6162.0001  με   τίτλο   «Αστική  επίγεια  καταπολέμηση  κουνουπιών  στο  Δήμο  Κορινθίων»
προϋπολογισμού 20.000,00€ με το ποσό των 11.000,00 ευρώ και  διαμορφώνεται  τελικός  προϋπολογισμός  στο
ποσό των 31.000,00€

 Τον Κ.Α. 35.6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 11.326,80€ με το
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ποσό των 15.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 26.326,80€
 Τον Κ.Α. 35/7135.0006 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παραλιών» προϋπολογισμού 38.507,60€ με το ποσό των

38.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 76.507,60€
 Τον Κ.Α. 15/6162.0001 με  τίτλο  «Υλοποίηση υπηρεσίας για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης ακτής

"Καλάμια"»  προϋπολογισμού  60.000,00€  με  το  ποσό  των  14.400,00  ευρώ  και  διαμορφώνεται  τελικός
προϋπολογισμός στο ποσό των 74.400,00€

 Τον Κ.Α.  45/6162.0001   με   τίτλο:  “Εργασίες  ταφών-εκταφών στα  κοιμητήρια  Δ.Ε  Σολυγείας”  προϋπολογισμού
37.200,00€

 Τον Κ.Α. 45/6162.0002  με   τίτλο:  “Εργασίες  ταφών-εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε Σαρωνικού”  προϋπολογισμού
37.200,00€

 Τον  Κ.Α.  45/6162.0003   με   τίτλο:  “Εργασίες  ταφών-εκταφών  στα  κοιμητήρια  Δ.Ε  Τενέας”  προϋπολογισμού
37.200,00€

 Τον Κ.Α. 45/6162.0004  με  τίτλο: “Εργασίες ταφών-εκταφών στα κοιμητήρια Δ.Ε Άσσου-Λεχαίου ” προϋπολογισμού
37.200,00€

 Τον  Κ.Α.  45/6162.0005   με   τίτλο:  “Εργασίες  ταφών-εκταφών  στα  κοιμητήρια  Δ.Ε  Κορίνθου”  προϋπολογισμού
100.000,00€

ΜΕΡΟΣ Β'
Σύμφωνα με  το  υπ΄  αρίθμ.  451/2021  γραμμάτιο,  ο  Δήμος  μας  έχει  εισπράξει  το  σύνολο  των  ασφαλιστικών  εισφορών  των
επιχορηγούμενων ωφελούμενων του ΟΑΕΔ για το μήνα Ιανουάριο, ποσού 20.956,67€. Το ποσό αυτό εγγράφει ως εξής:
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021
Ως προς το μέρος των εσόδων:

Ενισχύει:

 Τον  Κ.Α.   4319.0001   με   τίτλο  «Ασφαλιστικές  εισφορές  επιχορηγούμενων  ωφελούμενων  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ
4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ  3172/Β/26-11-2014)»  προϋπολογισμού  67.258,73€  με  το  ποσό  των  20.956,67€  και
διαμορφώνεται τελική πίστωση 88.215,40€

Μεταφέρει στο αποθεματικό 20.956,67€ και από εκεί  ισόποσα:
Ως προς το μέρος των εξόδων:

Ενισχύει:  

 Τον Κ.Α.   00/6718.0027 με  τίτλο  «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων από ΟΑΕΔ» προϋπολογισμού
84.886,49€ με το ποσό των 20.956,67 ευρώ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 105.843,16€

ΜΕΡΟΣ Γ'
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ.  Τροπ.  12466/25-5-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου  Προγραμματισμού,  ένεκα της
τροποποίησης  του  Προϋπολογισμού  της  Πράξης  με  τίτλο:  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019, η οποία ανέρχεται  σε
482.146,65€ (Έγγραφο Γ.Γ Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αρ. Πρωτ: 476/26-03-2021) - Αρχικό ποσό Πράξης : 2.619.372,80€, τελικό
ποσό : 3.101.519,45 έως 31/12/2022.
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021
Ως προς το μέρος των εσόδων:

Ενισχύει:

 Τον  Κ.Α.  1216.0002  με  τίτλο  «Επιχορήγηση  ΤΕΒΑ  -  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» προϋπολογισμού
2.619.372,80€ με  το ποσό των 482.146,65€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 3.101.519,45€

Ως προς το μέρος των εξόδων:

Μειώνει:

 Τον Κ.Α. 60/6117.0003 με  τίτλο  «Δαπάνες Επιστημονικού προσωπικού με  παροχή υπηρεσιών για συνοδευτικά μέτρα
Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019)» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά  το ποσό των 50.000,00€ και
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 0,00€

 Τον  Κ.Α.    60/6117.0004  με   τίτλο   «Δαπάνες   με   παροχή  υπηρεσιών  για  εργασίες  διανομής  αποθήκευσης
Αποκεντρωμένων Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019)» προϋπολογισμού 40.000,00€ κατά  το ποσό των 40.000,00€ και
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 0,00€

Μεταφέρει στο αποθεματικό συνολικά 572.146,65€ και από εκεί ισόποσα:
Ενισχύει:  

 Τον  Κ.Α.  60/6481.0002  με   τίτλο   «Τρόφιμα-Αποκεντρωμένες  προμήθειες  (ΤΕΒΑ  2018-2019)»  προϋπολογισμού
2.052.800,00€ με το ποσό των 377.857,89€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 2.430.657,89€
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 Τον  Κ.Α.  60/6474.0003  με  τίτλο  «Έξοδα  λοιπών  παρεμφερών  δραστηριοτήτων,  Τρόφιμα-Διοικητικές  Δαπάνες  (5%)
Αποκεντρωμένων  Προμηθειών  (ΤΕΒΑ  2018-2019)»  προϋπολογισμού  62.640,00€  με  το  ποσό  των  58.892,89€  και
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 121.532,89€

 Τον Κ.Α. 60/6474.0004 με  τίτλο  «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων, Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων
Προμηθειών (ΤΕΒΑ 2018-2019))» προϋπολογισμού 52.640,00€ με το ποσό των 68.892,89€ και διαμορφώνεται τελικός
προϋπολογισμός στο ποσό των 121.532,89€

 Τον Κ.Α.    60/6635.0001  με   τίτλο   «Βασική  Υλική  Συνδρομή  ΒΥΣ Αποκεντρωμένες  Προμήθειες  (ΤΕΒΑ 2018-2019)»
προϋπολογισμού 328.448,00€ με το ποσό των 60.457,26€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των
388.905,26 €

 Τον  Κ.Α.  60/6474.0005  με   τίτλο   «Έξοδα  λοιπών  παρεμφερών  δραστηριοτήτων,  ΒΥΣ  Διοικητικές  Δαπάνες  (5%)
Αποκεντρωμένων  Προμηθειών  (ΤΕΒΑ  2018-2019)»  προϋπολογισμού  16.422,40€  με  το  ποσό  των  3.022,86€  και
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των  19.445,26€

 Τον  Κ.Α.  60/6474.0006  με  τίτλο  «Έξοδα  λοιπών  παρεμφερών  δραστηριοτήτων,  ΒΥΣ  Συνοδευτικά  μέτρα  (5%)
Αποκεντρωμένων  Προμηθειών  (ΤΕΒΑ  2018-2019)»  προϋπολογισμού  16.422,40€  με  το  ποσό  των  3.022,86€  και
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός στο ποσό των 19.445,26 €

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  16   / 111 / 2021

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 - 06 - 2021
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  
Αντώνιος Κυριαζής

ΑΔΑ: ΩΑ9ΛΩΛ7-ΘΚ7


	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Αριθμός Απόφασης 111/2021


		2021-06-09T14:10:23+0300
	Athens




