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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 27/11.8.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  191/2021 

 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους  2021, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 20:00 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 
174οικ.15591/02.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.48487/30-7-2021 (ΦΕΚ 3481/30-7-
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 2 Αυγούστου και ώρα 6:00 έως και 
τη Δευτέρα 09 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 22438/06-08-2021 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 επτά (17) μέλη, δηλαδή: 

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
                            ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

 Καρσιώτης Παναγιώτης 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Κόλλια Κωνσταντίνα 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Πνευματικός Αλέξανδρος 

 Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

 Σταυρέλης Νικόλαος 

 Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 

 Δόντης Μιχαήλ 

 Μανωλάκης Δημήτριος 

 Πλατής Σπυρίδων  

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Τζέκου Παρασκευή 

 Σπύρου Παναγιώτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Μπίτζιος Δημήτριος, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ 

2. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
3. Καρασάββας Ιωάννης  
4. Μελέτης Χρήστος   
5. Λύτρα Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Ταγαράς Βασίλειος 
7. Μπουρσέ Ηλίας,  
8. Κεφάλας Σταύρος 

   9.Μουρούτσος Γεώργιος,συνδέθηκε στο τέλος του 3ου ΕΗΔ 

10.Λαμπρινός Παναγιώτης 
11.Κονδύλης Μαρίνος 
12.Καλλίρης Πελοπίδας 
13. Κορδώσης Χρήστος  
14.Πιέτρης Γεώργιος, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ  
15.Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
16. Πιέτρης Τιμολέων  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
 
 
 

 

 

ΑΔΑ: ΨΤΞΗΩΛ7-5ΡΖ



Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχε κανένας. 
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 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021», έθεσε υπόψη των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 33/348/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης 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.69/174οικ.15591/02.8.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 48487/30-7-2021 (ΦΕΚ 
3481/30-7-2021 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. 33/348/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:  
 

ΜΕΡΟΣ  Α΄ 
Με το υπ΄ αρίθμ. 20427/21-7-2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου ζητήθηκε η ενίσχυση Κ.Α. του 

προϋπολογισμού για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών στον καταυλισμό των Ρομά που προκλήθηκαν από την 

εμφάνιση του covid-19. Προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού, η μείωση σχετικών πιστώσεων που δεν 

απαιτούνται άμεσα και η αντίστοιχη ενίσχυση άλλων,  μέσω του αποθεματικού, στον εγκριθέντα ΠΥ 2021 ως εξής: 
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ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ COVID ΑΔΣ  
ΠΡΟΥΠΟ- 
ΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΣΕ  ΧΡΗΣΗ 
COVID 

ΑΝΑΜΌΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

15.6481.0004 
Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων 

30.000,00 
ΑΔΣ 66/20 
(9ΠΟΑΩΛ7-
ΧΕ0) 

5.000,00 1,32  -1,32 4.998,68 (0,00 COVID) 

10.6634.0001 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

9.527,36 
ΑΔΣ 53/20 
(ΩΩΤΩΩΛ7-
ΖΓΤ) 

22.386,18 7.772,59 -7.772,59 
 14.613,59 (0,00 
COVID) 

00.6431.0007 

Έξοδα ενημέρωσης 
και τουριστικής 
προβολής του 
Δήμου 

5.704,00 
ΑΔΣ 53/20 
(ΩΩΤΩΩΛ7-
ΖΓΤ) 

97.200,00 5.704,00 -5.704,00 
 91.496,00 (0,00 
COVID) 

15.6063.0002 

Λοιπές παροχές σε 
είδος (Μέσα 
ατομικής 
προστασίας) 

2.000,00 
ΑΔΣ 53/20 
(ΩΩΤΩΩΛ7-
ΖΓΤ) 

23.170,41 1.206,36 -1.206,36 
 21.964,05 (0,00 
COVID) 

15.6481.0002 

Προμήθεια ειδών 
για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού 
Παντοπωλείου 

131.386,11 
ΑΔΣ 53/20 
(ΩΩΤΩΩΛ7-
ΖΓΤ) 

273.455,14 1.622,62 -1.622,62 
 271.832,52 (0,00 
COVID) 

15.6117.0011 

Ειδική απολύμανση 
σε οικισμούς και 
καταυλισμούς Ρομά 
για την αποφυγή 
της διάδοσης του 
κορονοϊού covid-19 

16.000,00 

ΑΔΣ 53/20 
(ΩΩΤΩΩΛ7-
ΖΓΤ) &  
ενίσχυση 
ΑΔΣ 
320/20(6ΔΩ
ΔΩΛ7-Ι6Γ) 

10.110,00 9.993,13 -2.856,00 
 7.254,00 (7.137,13 
COVID) 

15.6481.0005 

Προμήθεια νερού 
σε οικισμούς και 
καταυλισμούς Ρομά 
για την αποφυγή 
της διάδοσης του 
κορονοϊού covid -
19 

663,04 

ΑΔΣ 53/20 
(ΩΩΤΩΩΛ7-
ΖΓΤ)  & 
μείωση ΑΔΣ 
32/299/20 ( 
ΨΛ68ΩΛ7-
9ΔΡ) 

663,04 663,04 -663,04  0,00 (0,00 COVID) 

20.6635.0007 

Ειδικός εξοπλισμός 
WC κτιρίων Δήμου 
προστασίας 
υγιεινής 

10.000,00 

ΑΔΣ 
105/20(6ΩΕ
ΣΩΛ7-
ΟΘΦ) 

13.000,00 13.000,00 -11.000,00  2.000,00 (0,00 COVID)  

20.6063.0002 

Λοιπές παροχές σε 
είδος (Μέσα 
ατομικής 
προστασίας) 

7.000,00 

ΑΔΣ 53/20 
(ΩΩΤΩΩΛ7-
ΖΓΤ) &  
ενίσχυση 
ΑΔΣ 
105/20(6ΩΕ
ΣΩΛ7-
ΟΘΦ) 

125.187,37 3.776,31 -3.249,75 
 121.937,62  (526,56 
COVID) 

35.6063.0002 

Λοιπές παροχές σε 
είδος (Μέσα 
ατομικής 
προστασίας) 

2.000,00 

ΑΔΣ 
105/20(6ΩΕ
ΣΩΛ7-
ΟΘΦ) 

34.408,52 1.864,32 -1.864,32 
 32.544,20 (0,00 
COVID)  

10.6615.0001 

Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις, 
φωτοτυπίες κ.λ.π 

2.500,00 

ΑΔΣ 
105/20(6ΩΕ
ΣΩΛ7-
ΟΘΦ) 

7.500,00 1.260,00 -1.260,00  6.240,00 (0,00 COVID)  

20.6279.0002 

Αποκομιδή 
απορριμμάτων σε 
καταυλισμούς Ρομά 
για τον περιορισμό 
εξάπλωσης του 
covid-19 

19.840,00 

ΑΔΣ 
35/334/20 
(6ΘΛΥΩΛ7-
7Γ9) 

19.840,00 0 24.800,00 
44.640,00 (44.640,00 
COVID 

20.6236.0003 

Μίσθωση κάδων 
απορριμμάτων σε 
καταυλισμούς Ρομά 
για τον περιορισμό 
εξάπλωσης του 
covid-19 

9.920,00 

ΑΔΣ 
35/334/20 
(6ΘΛΥΩΛ7-
7Γ9) 

9.920,00 0 12.400,00 
22.320,00 (22.320,00 
COVID) 
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ΜΕΡΟΣ Β' 

Το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού  του Δήμου υπέβαλε το υπ΄ αρίθμ. 20095/21-7-2021 σχετικό αίτημα στην Περιφερειακή 

Ένωση Δήμων Πελοποννήσου περί ενίσχυσης πολιτιστικών εκδηλώσεων των Δήμων με 5.000,00€ έκαστος, σε συνέχεια του 

υπ΄ αρίθμ. 530/2-7-2021 εγγράφου της ΠΕΔ και της υπ΄ αρίθμ. 25/2021 (ΑΔΑ:ΨΟΤ1ΟΚΑΓ-Μ5Δ) απόφασης του Διοικητικού 

της Συμβουλίου.  

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Δημιουργούμε:  

• Τον Κ.Α. 1219.0010 με τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση από την ΠΕΔ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων» προϋπολογισμού 5.000,00€  

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 5.000,00€ και από εκεί ισόποσα: 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Ενισχύουμε:   

• Τον Κ.Α.  15/6471.0001 με  τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» προϋπολογισμού 250.000,00€  με το ποσό των 

5.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 255.000,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

Με το υπ΄ αρίθμ. 53633/19-7-2021 έγγραφο (ΑΔΑ:6ΡΝ046ΜΤΛ6-ΠΝΡ) του ΥΠ.ΕΣ επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας με το ποσό 

των  5.400,00€ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ  της επικράτειας κατά το χρονικό διάστημα  από 1/1/2021 έως 31/3/2021. Επίσης ο 

Δήμος μας  επιχορηγήθηκε με το ποσό των 5.400,00€ για το διάστημα από 15/9/2020 έως 31/12/2020. Θα πρέπει να 

τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό , ως εξής:  

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Ενισχύουμε :  

• Τον Κ.Α.  1211.0002 με  τίτλο «Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών -αμοιβές καθαριστριών σχολείων» 

προϋπολογισμού 215.940,00€ με το ποσό των 10.800,00€ και τελικό προϋπολογισμό 226.740,00€ 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 10.800,00 € και από εκεί ισόποσα: 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Ενισχύουμε:   

• Τον Κ.Α.  15/6041.0001 με  τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & 

Κοινωνικής Πολιτικής» προϋπολογισμού 330.998,08€ με το ποσό των 8.538,90€ και τελικό προϋπολογισμό 

339.536,98€ 

• Τον Κ.Α.  15/6054.0001 με  τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού 

& Κοινωνικής Πολιτικής » προϋπολογισμού 86.960,54€ με το ποσό των 2.261,10€ και τελικό προϋπολογισμό 

89.221,64€ 

 

ΜΕΡΟΣ Δ' 

Σύμφωνα με τις υπ΄ αρίθμ. 22/2021/000079432093, 22/2021/000079432105 και 14417/31-5-2021 αποφάσεις καταβολής 

επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΔ  , ο Δήμος μας έχει επιχορηγηθεί με το σύνολο των ασφαλιστικών 
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εισφορών των επιχορηγούμενων ωφελούμενων του ΟΑΕΔ για το μήνα Μάρτιο, ποσού 19.434,60€. Το ποσό αυτό πρέπει να 

το εγγράψουμε με τροποποίηση  ως εξής: 

 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Ενισχύουμε: 

• 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 109.193,49€  με το ποσό των 19.434,60€ και 

τελική πίστωση 128.628,09€ 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 19.434,60€ και από εκεί  ισόποσα: 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Ενισχύουμε : 

• Τον Κ.Α. 00/6718.0027 με  τίτλο  «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων από ΟΑΕΔ» 

προϋπολογισμού 126.821,25€ με το ποσό των 19.434,60 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 146.255,85€  

 

ΜΕΡΟΣ Ε' 

Για τις ανάγκες κάλυψης μισθοδοσίας προτείνεται η ενίσχυση των Κ.Α του προϋπολογισμού ως εξής: 

  Πρ/σθέντα 
Αναμόρφω

ση 
Τελικός Πρ/σμός 

20.6011.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων 

Υπηρεσίας Καθαριότητας & 

Ηλεκτροφωτισμού 

1.301.827,44 -9.000 1.292.827,44 

10.6011.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων 

Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών 

1.096.331,16 -27.580,31 1.068.750,85 

30.6052.0001 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας 

Τεχνικών Έργων 

6.761,76 1.896,31 8.658,07 

20.6052.0001 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας 

Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

27.956,04 2.000 29.956,04 

10.6052.0001 

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 

σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών 

& Διοικητικών Υπηρεσιών 

68.454,00 2.000 70.454 

35.6052.0001 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας 

Πρασίνου 

9.074,16 1.000,00 10.074,16 

35.6051.0008 
ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας 

Πρασίνου 
49.923,36 2.000,00 51.923,36 

30.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών 

Έργων 

29.152,08 3.684,00 32.836,08 

35.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση 

37.296,00 2.000,00 39.296,00 
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αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου 

20.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου Υπηρεσίας 

Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

102.016,44 7.000,00 109016,44 

10.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου Οικονομικών & 

Διοικητικών Υπηρεσιών 

283.062,60 7.000,00 290062,6 

35.6011.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός,  γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων 

Υπηρεσίας Πρασίνου 

245.399,64 5.000,00 250.399,64 

40.6052.0001 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος 

Πολεοδομίας 

9.025,44 1.000,00 10.025,44 

45.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός,  γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)  υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας 

Νεκροταφείων 

14.392,44 500,00 14.892,44 

45.6052.0001 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας 

Νεκροταφείων 

3.954,36 500,00 4.454,36 

40.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση 

αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας 

42.904,32 1.000,00 43.904,32 

 ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  36.580,31 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ' 

Με το υπ΄ αρίθμ. 32891/27-4-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων  με το ποσό των 145.120,00€. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται ότι από τα κατανεμηθέντα ποσά παρακρατούνται 

για την ενίσχυση των προϋπολογισμών των Δήμων, τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών των μέσων 

ατομικής προστασίας του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκε κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 34 του 

ν. 4713/2020. Ακολούθως το τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών με το υπ΄ αρίθμ. 19076/9-7-2021 έγγραφό του προέβη σε 

υπολογισμό κόστους δαπάνης Μέσων Ατομικής Προστασίας για τη σχολική χρονιά 2020-2021. Θα πρέπει να προβούμε σε 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνουμε: 

• Τον Κ.Α.  00/6711.0001  με  τίτλο «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» προϋπολογισμού 623.080,00€  κατά  

16.739,85€ και τελική πίστωση 606.340,15€ 
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Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 16.739,85€ και από εκεί  ισόποσα: 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Ενισχύουμε :   

• Τον Κ.Α. 15/6063.0002 με  τίτλο  «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» προϋπολογισμού 

23.170,41€ με το ποσό των 6.284,17 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 29.454,58€ 

• Τον Κ.Α.   15/6063.0001 με  τίτλο  «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» προϋπολογισμού 36.143,68€ με 

το ποσό των 10.455,68 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 46.599,36€ 

 

ΜΕΡΟΣ Ζ' 

Ο Δήμος μας σε εφαρμογή της ΚΥΑ 3260/338943/30.12.2019 περί  καθορισμού των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων, που 

χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών 

διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2019, χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 1.665,54€ για 

την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών δράσεων “βελτίωσης καταφυγίων & ενεργειών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς”. 

Θα πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ως εξής: 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Δημιουργούμε: 

• Τον Κ.Α.  1219.0011  με  τίτλο «επιχορήγηση  για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για 

την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους» προϋπολογισμού 1.665,54€ . 

 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 1.665,54€ και από εκεί ισόποσα: 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Ενισχύουμε :   

• Τον  Κ.Α. 15/6474.0002 με τίτλο  «Πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα του Δήμου 

Κορινθίων » προϋπολογισμού 157.220,33€ με το ποσό των 1.665,54 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 158.885,87€ 

 

ΜΕΡΟΣ H' 

Σε εκτέλεση της με αρίθμ. 28/340/2021 απόφασης της Ο.Ε. περί εγκρίσεως ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού 

προσωπικού του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2022 θα πρέπει να προβούμε σε δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στον 

προϋπολογισμό έτους 2022 σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 19705/16-7-2021 βεβαίωση του τμήματος Μισθοδοσίας : 

Η σχετική δαπάνη καθώς και οι κωδικοί προϋπολογισμού που θα επιβαρυνθούν είναι οι εξής: 

• Στον ΚΑ 10/6011.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών” 

συνολική πίστωση 8.516€. 

• Στον ΚΑ 10/6051.0008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο “ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων 

υπηρεσίας Διοικητικού Οικονομικού ” συνολική πίστωση 1.799,43€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών 

εισφορών. 

• Στον ΚΑ 20/6011.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & 

Ηλεκτροφωτισμού” συνολική πίστωση 7.752€. 
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• Στον ΚΑ 20/6051.0009 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο “ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων 

Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού” συνολική πίστωση 1.696,14€ για την κάλυψη της δαπάνης 

εργοδοτικών εισφορών. 

• Στον ΚΑ 30/6011.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός,  γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” συνολική 

πίστωση 4.368€. 

• Στον ΚΑ 30/6051.0008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο “ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων 

Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” συνολική πίστωση 922,96€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

• Στον ΚΑ 40/6011.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας” συνολική 

πίστωση 4.368€. 

• Στον ΚΑ 40/6051.0008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο “ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων 

Υπηρεσίας Πολεοδομίας” συνολική πίστωση 922,96€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

 

Για το έτος 2022 καθώς και για τα επόμενα έτη θα εγγράφεται ετήσια πίστωση. 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  27 / 191 / 2021 
                           

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 16 - 08 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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