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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 23/14.7.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  162/2021 
 
Θέμα 8ο ΗΔ: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  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 168οικ.13727/05.7.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 2879/276-2021 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 05 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 19113/09-07-2021 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 εννέα (19) μέλη, δηλαδή: 

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
                            ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

 Μπίτζιος Δημήτριος  

 Καρσιώτης Παναγιώτης 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Παπαδημητρίου Σωτήριος 

 Καρασάββας Ιωάννης 

 Πνευματικός Αλέξανδρος 

 Μελέτης Χρήστος 

 Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα    

 Ταγαράς Βασίλειος 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Κορδώσης Χρήστος 

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Πιέτρης Τιμολέων 

 Σπύρου Παναγιώτης 

 Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, συνδέθηκε στο τέλος του 3ου 
ΕΗΔΘ 

2. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο 1ο ΗΔΘ 
3. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα Αντ/δρος 
4. Σταυρέλης Νικόλαος 
5. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
6. Μουρούτσος Γεώργιος 
7. Δόντης Μιχαήλ 
8. Μανωλάκης Δημήτριος 
9. Λαμπρινός Παναγιώτης 
10.Κονδύλης Μαρίνος 

   11.Καλλίρης Πελοπίδας 
   12.Πιέτρης Γεώργιος 
   13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
   14.Πλατής Σπυρίδων 
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος.    
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 
θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021», 
έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 25/283/2021 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 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ. 
13727/05-07-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 2879/2-7-2021 Β΄) 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 Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 
25/283/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:  

 
ΜΕΡΟΣ Α' 

 
Λαμβάνοντας υπόψη  το από 23/6/2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνει : 

• τον ΚΑ  10/7135.0002 με τίτλο: «Προμήθεια- αναγόμωση πυροσβεστήρων για τα κτίρια Δήμου Κορινθίων»  
προϋπολογισμού 3.000,00 κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 1.500,00 ευρώ 

• τον ΚΑ 30/7135.0015 με τίτλο «Προμήθεια – αναγόμωση πυροσβεστήρων για τα κτίρια Δήμου Κορινθίων» 
προϋπολογισμού 5.000,00 κατά 3.400,00 και διαμορφώνεται τελική πίστωση 1.600,00 ευρώ 

• [πόροι Δήμου] τον Κ.Α. 30/7332.0012 με τίτλο «Αναπλάσεις Αγίου Βασιλείου» προϋπολογισμού 120.500,00 κατά 
28.650,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 91.850,00 ευρώ [Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2019 ποσό 
50.000,00 €, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ποσό 21.350,00 € και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσό 20.500,00€].  

 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 33.550,00€ και από εκεί μεταφέρει ποσό 33.550,00€ και : 
 
Δημιουργεί : 

• νέα πίστωση σε Κωδικό Εξόδου με Κ.Α. 15/7135.0008 και  τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μέσων πυρόσβεσης 
σε δημοτικά κτίρια για στέγαση ΚΔΑΠ» ποσού  33.550,00 ευρώ 

 
Αντίστοιχα τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα : 
Μειώνει :  

• [πόροι Δήμου] την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7332.0012 & τίτλο «Αναπλάσεις Αγίου Βασιλείου» 
προϋπολογισμού 120.500,00 κατά 28.650,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση 91.850,00 ευρώ 
[Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ 2019 ποσό 50.000,00 €, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ποσό 21.350,00 € και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσό 
20.500,00€].  
 

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
 

Με το υπ΄ αριθμ. 45916/18-6-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ κοινοποιήθηκε η επιχορήγηση των Δήμων της χώρας για την κάλυψη 
δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 
7 του Π.Δ. 71/2020.  
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 
 
Εγγράφει νέα πίστωση στον Κ.Α. Εσόδου 1219.0009 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τίτλο «επιχορήγηση για την 
κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020» προϋπολογισμού 28.268,55 ευρώ.  
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Ως προς το μέρος των εξόδων: 
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό 28.268,55€ και από εκεί ισόποσα μεταφέρει και : 
Ενισχύει : 

• τον Κ.Α. 15/6162.0001 με τίτλο: Υλοποίηση υπηρεσίας για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστης ακτής 
«Καλάμια» προϋπολογισμού 74.400,00€ με το ποσό των 28.268,55 ευρώ για την πληρωμή των σχετικών δαπανών, 
με την αντίστοιχη μεταφορά τακτικών πόρων ποσού 28.268,55 στο αποθεματικό και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός 74.400,00€. 
 

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 162 / 2021 

                           
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 16 - 07 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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