
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 38 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  24-8-2021 

 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο 

Καθαριότητας, 4)Κόλλια Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Πνευματικό Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

8)Σταυρέλη Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ’ αριθ.  Δ1α/Γ.Π. 

οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 Τεύχος B’): 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, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00. Κ.Υ.Α., την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-

25.01.2021 και την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 24η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη  και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθ. πρωτ. 23948/20-08-2021 

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα 

μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  

της ημερήσιας διάταξης. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη 

της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την 

σειρά εκλογής της υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν. και 

συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

             Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 405η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2021» αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το εδάφιο α' της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 

28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσία 

τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της 

τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 

διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν 

απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, 

εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή 

και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, όπως ισχύει, οι υπόλοιπες ενέργειες 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη 

ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να 

λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου 

της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής την από 05-08-2021 εισήγηση της αρμόδιας 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:   

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΜΕΡΟΣ Α' 

Έχοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 22340/5-8-2021 έγγραφο του τμήματος μισθοδοσίας στο οποίο 

αναλύεται η κατανομή των δαπανών για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 68 ατόμων 

κατηγορίας ΥΕ ορισμένου χρόνου δεκάμηνης σύμβασης για τις ανάγκες καθαριότητας Σχολικών 

Μονάδων του Δήμου Κορινθίων για το έτος σχολικό 2021-2022, προτείνουμε την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού 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 226.740,00€ με το ποσό των 148.596,00€ και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 375.336,00€ 
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Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 148.596,00€ και λαμβάνουμε επιπλέον 36.289,50€ από τακτικά 
από εκεί ισόποσα με το ποσό των 184.885,50€ 
 
Ως προς το μέρος των εξόδων 

Ενισχύουμε:   

•   τον ΚΑ 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 339.536,98€ 
με το ποσό  145.625 €. (117.023,15€ ποσό επιχορήγησης και 28.601,85€ τακτικά) και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 485.161,98€ 

•   τον ΚΑ 15/6054.0001 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής” προϋπολογισμού 89.221,64 € με ποσό 
39.260,50€ ( 31.572,85  ποσό επιχορήγησης και 7.687,65€ τακτικά ) και διαμορφώνεται 
τελικός προϋπολογισμός ποσού 128.482,14 € 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 

 

Σύμφωνα με σχετική υπόδειξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο με αρίθμ. 129316/3-8-2021 

έγγραφό της, θα πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού αναφορικά με τον Κ.Α 

60/6222.0004 για τον οποίο επιτρέπεται η δημιουργία του μόνο στην υπηρεσία 00 και όχι στην 60 

για τη διαχείριση του προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019.  

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνουμε:  

•   τον ΚΑ 60/6222.0004 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και λοιπά τέλη 
εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019” προϋπολογισμού 
2.000,00€ κατά το ποσό  2.000,00 €  και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 
0,00€ 

•   τον ΚΑ 60/6222.0003 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού 
Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την 
ΠΕ Κορινθίας” προϋπολογισμού 1.200,00€ κατά το ποσό  1.200,00 €  και διαμορφώνεται 
τελικός προϋπολογισμός ποσού 0,00€ 

 
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 3.200,00€ και από εκεί ισόποσα : 
Δημιουργούμε: 

•   τον ΚΑ 00/6222.0004 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για τηλεφωνικά-τηλεγραφικά και λοιπά τέλη 
εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ 2018-2019” προϋπολογισμού 
2.000,00€. 

•   τον ΚΑ 00/6222.0006 με τίτλο «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού 
Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την 
ΠΕ Κορινθίας” προϋπολογισμού 1.200,00€. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

 

Για τις ανάγκες της υπηρεσίας 10 σε καύσιμα , 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μεταφέρουμε από το αποθεματικό 938,70€ και: 

Ενισχύουμε  

• τον Κ.Α. 10/6641.0001 με τίτλο: ”Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων“ προϋπολογισμού 11.033,32€ με το ποσό των  938,70 και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 11.972,02€ 
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ΜΕΡΟΣ Δ' 

 

Σύμφωνα με τα υπ΄ αρίθμ. 800/2021, 1041/2021, 1116/21 kαι 1042/21 γραμμάτια είσπραξης, ο 

Δήμος μας έχει επιχορηγηθεί με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων 

ωφελούμενων του ΟΑΕΔ για το μήνα Απρίλιο, ποσού 20.328,06€ και τον μήνα Μάϊο ποσού 

20.108,08€. Το ποσό αυτό πρέπει να αποδεχτούμε και 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 
128.628,09€  με το ποσό των 40.436,14€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός 
ποσού 169.064,23€ 

 
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 40.436,14€ 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 146.255,85€ με το ποσό των 40.436,14 ευρώ και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 186.691,99€ 

 

ΜΕΡΟΣ Ε' 

 

Σύμφωνα με την από 13/8/2021 εισήγηση του τμήματος προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου 

αναφέρονται τα κάτωθι: 
Έχοντας υπόψη: 

     1.  Τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 97 του ν.4483/2017 [ΦΕΚ107/Α/31-07-2017], το οποίο 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του Ν.4735/2020 ως εξής: 

«1.Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που 
προβλέπονται στην υπ' αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β' 2208), τα 
οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού 
που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την 
προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις: 

      α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α, 

β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. 
των ετών καταβολής, 

γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες 
δόσεις. 

Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια 
καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου. 

Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης 
έργου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών που απασχολούνται στις 
εργασίες που αναφέρονται στην με αριθμό 53361/11.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β΄ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων 
Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω κοινή υπουργική 
απόφαση». 

2.     Ότι η παρ.2 του άρθρου 97 του ν. 4483/2017: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν 
επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του 
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γάλακτος που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1» 
καταργήθηκε. 

3.      Το έγγραφο με αρ. 32860/2020 του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κορινθίων με το 
οποίο ζητείται η αποτίμηση των ΜΑΠ και γάλακτος σε χρήμα για τα έτη 2017, 2018, 2019, 
2020, η αναγνώριση της οφειλής του Δήμου και η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους 
εργαζόμενους. 

4.     Ότι  η χορήγηση των ΜΑΠ και γάλακτος γινόταν για την περίοδο προ της 7ης-6-2019 
σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 53361 [ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006]. 

5.      Ότι η χορήγηση των ΜΑΠ και γάλακτος για την περίοδο μετά την 8η-6-2019 γίνεται πλέον 
σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. 43726 [ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019]. 

6.     Το γεγονός ότι δεν έχουν χορηγηθεί ΜΑΠ και γάλα στους δικαιούχους εργαζόμενους 
συνεχόμενα, αλλά διακεκομμένα κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου από 31-07-2017 
έως 31-12-2020, δυνάμει των συμβάσεων: [1] Σύμβαση προμήθειας γάλακτος με αρ. 
10917/2018, ποσού: 69.132,55€ (ΑΔΑΜ: 18SYMV00286873), [2] Σύμβαση προμήθεια 
γάλακτος με αρ. 29295/2019, ποσού: 28.893,65€ (ΑΔΑΜ: 19SYMV005484077), [3] Σύμβαση 
προμήθειας ΜΑΠ με αρ.13410/2019, ποσού: 3.353,95€  (ΑΔΑΜ: 19SYMV004797568), [4] 
Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ.29952/2019, ποσού: 54.697,42€ (ΑΔΑΜ: 
19SYMV005498558), [5] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ.41529/2018, ποσού: 19.740,80€ 
(ΑΔΑΜ: 18SYMV004086401), [6] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ.14718/2019, ποσού: 
1.944,94€ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004871473), [7] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ.15064/2019, 
ποσού: 1.503,98€ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004874404), [8] Σύμβαση προμήθειας ΜΑΠ με αρ. 
1473882021,ποσού: 10.726,00€ [ΑΔΑΜ: 21SYMV008710910] 

7.      Τα στοιχεία που απέστειλαν οι Διευθύνσεις του Δήμου στο Τμήμα Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με στοιχεία δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου (ονόματα, σχέση εργασίας, ειδικότητες και 
ημέρες εργασίας κατά το χρονικό διάστημα από 31/7/2017 έως 31/12/2020), Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών: έγγραφο με αρ. 13247/14-05-2021, Διεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης: έγγραφο με αρ. 12693/19-05-2021, email από 05-08-2021 και 09-08-2021 με 
διευκρινήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία,  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας: έγγραφο με αρ. 15843/11-06-2021, email από 11-08-2021 με συμπληρωματικά 
στοιχεία, Διεύθυνση Πρασίνου και Ποιότητας Ζωής: έγγραφο με αρ.13444/24-05-2021, 
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Παιδείας Πολιτισμού: έγγραφο με 12941/19-05-2021. 

8.      Τις λίστες παραλαβής γάλακτος και ΜΑΠ από τους δικαιούχους εργαζόμενους, στους οποίους 
χορηγήθηκαν γάλα και ΜΑΠ δυνάμει των αναφερόμενων συμβάσεων του σημείου 6 και οι 
οποίες λίστες συνοδεύουν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. 

9.      Το γεγονός ότι η τιμή γάλακτος καθορίστηκε με την σύμβαση με αρ.29295/2019: και 
αρ.10917/2018 στα 1,58€ το λίτρο. 

10.    Το γεγονός ότι δυνάμει των συμβάσεων του σημείου 6 και σύμφωνα με τις λίστες του σημείου 
8 δεν ελάμβαναν γάλα/ΜΑΠ για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 το σύνολο των δικαιούχων 
εργαζομένων ορισμένου χρόνου και ένα μέρος των μόνιμων εργαζόμενων. 

11.     Το γεγονός ότι από τις 08-06-2018 προστέθηκαν ανά ειδικότητα νέα ΜΑΠ σύμφωνα με την 
ΚΥΑ αρ. 43726 [ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019], τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στις συμβάσεις 
προμήθειας ΜΑΠ του σημείου 6. Επίσης, προστέθηκαν νέες ειδικότητες εργαζομένων που 
δικαιούνται γάλα/ΜΑΠ. 

12.    Το γεγονός ότι ο τελευταίος διαγωνισμός προμήθειας ΜΑΠ πραγματοποιήθηκε με την αρ. 
διακήρυξης 31294/2018 [Μελέτη 40/2018]  και είχε ως αποτέλεσμα τη σύμβαση με 
αρ.29952/2019, ενώ για μέρος των ΜΑΠ της εν λόγω μελέτης ο διαγωνισμός απέβη άγονος. 
Στη συνέχεια δεν διενεργήθηκε νέος διαγωνισμός για την προμήθεια ΜΑΠ με όλα τα είδη 
ΜΑΠ που προβλέπονται στην ΚΥΑ με αρ. 43726 [ΦΕΚ 2208/Β/08-6-2019], 

η υπηρεσία μας προέβη στον υπολογισμό των χρημάτων που οφείλονται στους δικαιούχους και 
μπορούν να αποδοθούν, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, όπου φαίνεται ο επιμερισμός ανά 
υπηρεσία και ΚΑΕ προϋπολογισμού: 
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Υπηρεσία 

ΚΑΕ για Γάλα Αποτίμηση 
γάλακτος σε 
χρήμα (€) 

ΚΑΕ για ΜΑΠ Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε χρήμα 
(€) 

Σύνολο αποτίμησης 
ΜΑΠ και γάλακτος σε 
χρήμα ανά ΚΑΕ  (€) 

ΚΑ-10 10.6063.0002 2.238,86 10.6063.0001 306,32 2.545,18 

ΚΑ-15 15.6063.0001 29.206,30 15.6063.0002 3.045,21 32.251,51 

ΚΑ-20 20.6063.0001 82.678,24 20.6063.0002 32.642,05 115.320,29 

ΚΑ-30 30.6063.0001 21.505,38 30.6063.0002 7.173,13 28.678,51 

ΚΑ-35 35.6063.0001 17.139,84 35.6063.0002 12.400,14 29.539,98 

ΚΑ-45 45.6063.0001 3.995,82 45.6063.0002 2.144,06 6.139,88 

    156.764,44   57.710,91 214.475,35 

  

Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα ποσά ανά υπηρεσία που πρέπει να δοθούν στους 
δικαιούχους εργαζόμενους ως αποτίμηση σε χρήμα των ΜΑΠ και του γάλακτος και σε ετήσια βάση.  

  

Υπηρεσία ΚΑΕ για ΜΑΠ 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 
χρήμα (€) 
έτους 2017 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 
χρήμα (€) 
έτους 2018 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 
χρήμα (€) 
έτους 2019 

Αποτίμηση 
ΜΑΠ σε 
χρήμα (€) 
έτους 2020 

Σύνολο 
αποτίμησης ΜΑΠ 
σε χρήμα(€) 

ΚΑ-10 10.6063.0001 0 0 203,53 102,79 306,32 

ΚΑ-15 15.6063.0002 299,03 1.263,50 697,12 785,56 3.045,21 

ΚΑ-20 20.6063.0002 6.230,64 12.506,32 6.899,86 7.005,23 32.642,05 

ΚΑ-30 30.6063.0002 1.157,30 3.101,84 1.412,67 1.501,32 7.173,13 

ΚΑ-35 35.6063.0002 2.493,65 4.407,06 2.510,88 2.988,55 12.400,14 

ΚΑ-45 45.6063.0002 135,76 985,39 497,37 525,54 2.144,06 

  
Σύνολα ανά 
έτος 

10.316,38 22.264,11 12.221,43 12.908,99 57.710,91 
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Υπηρεσία ΚΑΕ για γάλα 

Αποτίμηση 
γάλακτος σε 
χρήμα (€) 
έτους 2017 

Αποτίμηση 
γάλακτος 
σε χρήμα 
(€) έτους 
2018 

Αποτίμηση 
γάλακτος 
σε χρήμα 
(€) έτους 
2019 

Αποτίμηση 
γάλακτος 
σε χρήμα 
(€) έτους 
2020 

Σύνολο 
αποτίμησης 
γάλακτος σε 
χρήμα(€) 

ΚΑ-10 10.6063.0002 296,81 482,57 928,77 530,71 2.238,86 

ΚΑ-15 15.6063.0001 4.240,64 7.159,63 10.504,45 7.301,58 29.206,30 

ΚΑ-20 20.6063.0001 16.365,36 14.256,98 34.502,25 17.553,65 82.678,24 

ΚΑ-30 30.6063.0001 4.256,79 3.708,37 8.974,35 4.565,87 21.505,38 

ΚΑ-35 35.6063.0001 3.392,68 2.955,58 7.152,58 3.639,00 17.139,84 

ΚΑ-45 45.6063.0001 790,95 689,03 1.667,48 848,36 3.995,82 

  
Σύνολα ανά 
έτος 

29.343,23 29.252,16 63.729,88 34.439,17 156.764,44 

  

Σημειώνεται ότι, στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών καταβολής (2017, 
2018, 2019, 2020) είχαν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
καταβολή της οφειλής. 

Προτείνουμε: 

Α) την έγκριση της χορήγησης γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους σύμφωνα με 
τις συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Β) την έγκριση της χορήγησης ΜΑΠ σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους σύμφωνα με τις 
συνημμένες ονομαστικές καταστάσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Γ) την αναγνώριση της οφειλής του Δήμου προς τους προαναφερόμενους δικαιούχους 
εργαζόμενους συνολικού ύψους 214.475,35€ για γάλα και ΜΑΠ 

Δ) να καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο των αριθμό των δόσεων καταβολής της οφειλής του Δήμου 
στους δικαιούχους εργαζόμενους. 

Η παρούσα εισήγηση αποστέλλεται και στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με την 
παράκληση να γίνουν ενέργειες για την σχετική τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου. 

Προτείνεται ακολούθως η   τροποποίηση  ως εξής: 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνουμε : 

•   Τον Κ.Α. 20/6721.0001 με τίτλο «Φορέας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 
104 παρ. 4του  ν.3852/2010» προϋπολογισμού 500.000,00€  κατά το ποσό των 
115.320,29€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 384.679,71€ 

•   Τον Κ.Α. 45/6278.0002 με  τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)» 
προϋπολογισμού 100.000,00€  κατά το ποσό των 6.139,88€ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 93.860,12€ 

•   Τον Κ.Α. 30/7332.0002 με  τίτλο «Αναπλάσεις πόλης Κορίνθου» προϋπολογισμού 
146.328,11€  κατά το ποσό των 93.015,18€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός 
ποσού 53.312,92€ 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 214.475,35€ και από εκεί ισόποσα: 

ΑΔΑ: 6Ζ0ΑΩΛ7-ΚΨ8



 

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Ενισχύουμε: 

•   Τον Κ.Α. 10/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 3.455,44€ με το ποσό των 2.238,86€ ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 5.694,30€ 

•   Τον Κ.Α. 15/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 36.143,68€ με το ποσό των 29.206,30€ ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 65.349,98€ 

•   Τον Κ.Α. 20/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 137.188,29 € με το ποσό των 82.678,24 € ευρώ και διαμορφώνεται 
τελικός προϋπολογισμός ποσού 219.866,53€ 

•   Τον Κ.Α. 30/6063.0001 με  τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 29.020,39 € με το ποσό των 21.505,38 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 50.525,77€ 

•   Τον Κ.Α. 35/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 18.077,44 € με το ποσό των 17.139,84 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 35.217,28€ 

•   Τον Κ.Α. 45/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 7.000,20 € με το ποσό των 3.995,82 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 10.996,02 € 

•   Τον Κ.Α. 10/6063.0001 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κλπ)» προϋπολογισμού 20.131,44€ με το ποσό των 306,32 € ευρώ και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 20.437,76 € 

•   Τον Κ.Α. 15/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» 
προϋπολογισμού 23.170,41 € με το ποσό των 3.045,21€ ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 26.215,62 € 

•   Τον Κ.Α. 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 125.187,37 € με το ποσό των 32.642,05 € ευρώ και διαμορφώνεται 
τελικός προϋπολογισμός ποσού 157.829,42€ 

•   Τον Κ.Α.  30/6063.0002 με  τίτλο  «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 19.682,72 € με το ποσό των 7.173,13 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 26.855,85€ 

•   Τον Κ.Α.  35/6063.0002 με  τίτλο  «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 34.408,52 € με το ποσό των 12.400,14€ ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 46.808,66€ 

• Τον Κ.Α.  45/6063.0002 με  τίτλο  «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)» 
προϋπολογισμού 19.342,89 € με το ποσό των 2.144,06 € ευρώ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού 21.486,95€. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ' όψιν την 

ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές 

διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Αποδέχεται το ποσό των 40.436,14€ με το οποίο ο Δήμος Κορινθίων έχει επιχορηγηθεί σύμφωνα 

με τα υπ΄ αρίθμ. 800/2021, 1041/2021, 1116/2021 και 1042/2021 γραμμάτια είσπραξης, των 

ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων ωφελούμενων του ΟΑΕΔ, για το μήνα Απρίλιο (ποσό 

20.328,06€) και για το μήνα Μάιο (ποσό 20.108,08€) σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας 

απόφασης. 
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Β. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του 

δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται 

στην από 05.08.2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στο 

ιστορικό της  παρούσης.                

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/405/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 31-8-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  

 

Digitally signed by
VASILEIOS NANOPOULOS
Date: 2021.09.01 11:51:21 EEST
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