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Από το Πρακτικό 30/21.9.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

   Αριθμός Απόφασης  237/2021 
 

Θέμα 1ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021»     
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη  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 180 
οικ.17530/13.9.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.55400/10-9-2021 (ΦΕΚ 4206/12-9-2021 
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 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 έως 
και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 26990/17-09-2021 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  
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Καρσιώτης Παναγιώτης     
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Καρασάββας Ιωάννης  
6. Πνευματικός Αλέξανδρος 
7. Ταγαράς Βασίλειος  
8. Μπουρσέ Ηλίας,  
9. Δόντης Μιχαήλ 
10. Μανωλάκης Δημήτριος 
11. Κεφάλας Σταύρος 
12. Πλατής Σπυρίδων  
13. Κορδώσης Χρήστος 
14. Πιέτρης Γεώργιος 
15. Ξύδη Μιχαλίτσα 
16. Γκερζελής Ιωάννης  
17. Πιέτρης Τιμολέων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος,  
2. Μπίτζιος Δημήτριος 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
4. Πούρος Γεώργιος, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου 

ΘΗΔ 
5. Μελέτης Χρήστος-Αντιπρόεδρος 
6. Λύτρα- Αδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα,  

συνδέθηκε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ 
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, συνδέθηκε στην 

αρχή του 1ου ΘΗΔ 
8. Ζώγκος Ανδρέας 
9.  Σταυρέλης Νικόλαος 
10.Λαμπρινός Παναγιώτης 
11.Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
12.Μουρούτσος Γεώργιος 
13. Κονδύλης Μαρίνος 
14. Καλλίρης Πελοπίδας 
15.Τζέκου Παρασκευή 

   16. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, συνδέθηκε στην 
αρχή του 3ου ΘΗΔ  
 
  
.  
  

      
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος  
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Η δημοτική σύμβουλος κα Κόλλια Κων/να ήταν εκτός σύνδεσης. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 
2021» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 41/458/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ζήτησε την  έγκρισή της από το Σώμα. 
Ο κ. Δόντης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : « γιατί η αποκομιδή να γίνει από ιδιώτη;» 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : « έληξαν οι συμβάσεις των οδηγών και δεν υπάρχουν. Δε μπορούμε νέες 
προσλήψεις, δεν μας το επιτρέπει ο νόμος» 
Η κα Ξύδη μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : « μήπως αυτό αφορά την πληρωμή; Με βρίσκει αντίθετη. Η αποκομιδή είναι θέμα του 
Δήμου» 
Ο κ. Πνευματικός μεταξύ άλλων ανέφερε ότι : « για τους λόγους που έχω αναφέρει και στην Οικονομική Επιτροπή, 
διαφωνούμε με την τροποποίηση». 
Υπέρ ψήφισαν οι έντεκα (11) Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1.Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος, 2.Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3.Καρσιώτης 
Παναγιώτης, 4.Κεφάλας Σταύρος, 5.Ταγαράς Βασίλειος 6.Καρασάββας Ιωάννης, 7.Ραντίτσα Βασιλάκου Μαρίνα, 8.Πιέτρης 
Γεώργιος, 9.Πλατής Σπυρίδων, 10Γκερζελής Ιωάννης, και 11.Πιέτρης Τιμολέων.  
Κατά ψήφισαν οι έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1. Πνευματικός Αλέξανδρος, 2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, 3. 
Μπουρσέ Ηλίας, 4.Δόντης Μιχαήλ, 5.Κορδώσης Χρήστος και 6.Ξύδη Μιχαλίτσα, οι οποίες είναι άκυρες, καθώς δεν 
ανταποκρίνονται 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 διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την  με αριθμ. 458/2021 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 180 οικ.17530/13.9.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ. 55400/10-9-2021 (ΦΕΚ 4206/12.09.2021-τεύχος Β'), 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., 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 
Επί των καταμετρημένων ψήφων 

 
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 41/458/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

Α)         
ΜΕΡΟΣ Α' 

Λαμβάνοντας υπόψη : α) το υπ΄ αρίθμ. 71231/19-8-2021 έγγραφο περί κατανομής πίστωσης ποσού 28.428,75 τέταρτου τριμήνου 

2020 και το υπ΄ αρίθμ. 71235/19-8-2021 έγγραφο περί κατανομής πίστωσης ποσού 27.628,13€ πρώτου τριμήνου 2021, του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για καταβολή δημοτικών τελών άρθρου 195 ν. 4662/2020 Υπουργείου Μετανάστευσης και 

Ασύλου,  

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Ενισχύει : 

• Τον Κ.Α 0441.0001 με τίτλο: Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) προϋπολογισμού 450.000,00€ με το 

ποσό των 11.211,38€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 461.211,38€, 

• Τον Κ.Α 0311.0001 με τίτλο: Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) προϋπολογισμού 

5.562.623,21€ με το ποσό των 44.845,50€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 5.607.468,71€, 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 56.056,88€ και από εκεί ισόποσα: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 20/6056.0001 με τίτλο: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 

και 33 ΝΔ 5441/66) προϋπολογισμού 41.912,97€ με το ποσό των 3.700,00€ και διαμορφώνεται τελικός 

προϋπολογισμός ποσού 45.612,97€ 

• Τον Κ.Α. 45/6056.0001 με τίτλο: Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 

και 33 ΝΔ 5441/66)  προϋπολογισμού  3.158,37€ με το ποσό των 1.250,00€ και διαμορφώνεται τελικός 
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προϋπολογισμός ποσού 4.408,37€ 

• Τον Κ.Α. 20/6279.0001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» προϋπολογισμού 

5.000,00€ με το ποσό των 51.106,88€ και τελικό προϋπολογισμό 56.106,88€ 

ΜΕΡΟΣ Β' 

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 61397/17-8-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο κοινοποιήθηκε έκτακτη επιχορήγηση 

για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού ποσού 214.000,00€.  

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 
Ενισχύει : 

• Τον Κ.Α. 1219.0005 με τίτλο: Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού 

covid-19 προϋπολογισμού 186.100,00€ με το ποσό των 214.000,00€  και τελικό προϋπολογισμό 400.100,00€ 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 214.000,00 € και από εκεί ισόποσα: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 15/6474.0004 με τίτλο: ”Κοινωνικό πρόγραμμα φιλοξενίας-προστασίας ατόμων ή οικογενειών που 

βρίσκονται σε κοινωνικοοικονομική ανάγκη“ προϋπολογισμού 36.000,00€ με το ποσό των 13.800,00€ και τελικό 

προϋπολογισμό 49.800,00€ 

• 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 485.161,98€ με το ποσό των 28.601,85€ για την κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας 68 ατόμων κατηγορίας ΥΕ ορισμένου χρόνου δεκάμηνης σύμβασης για τις ανάγκες καθαριότητας 

Σχολικών Μονάδων για το έτος 2021-2022 που σε προηγούμενη απόφαση είχαμε προϋπολογίσει από ιδίους 

πόρους πέραν του ποσού της χρηματοδότησης. Τα τακτικά αντίστοιχα μεταφέρονται στο αποθεματικό με τελικό 

προϋπολογισμό 485.161,98€ 

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

& Κοινωνικής Πολιτικής“ προϋπολογισμού 128.482,14€ με το ποσό των 7.687,65€ για την κάλυψη της δαπάνης 

μισθοδοσίας 68 ατόμων κατηγορίας ΥΕ ορισμένου χρόνου δεκάμηνης σύμβασης για τις ανάγκες καθαριότητας 

Σχολικών Μονάδων για το έτος 2021-2022 που σε προηγούμενη απόφαση είχαμε προϋπολογίσει από ιδίους 

πόρους πέραν του ποσού της χρηματοδότησης. Τα τακτικά αντίστοιχα μεταφέρονται στο αποθεματικό με τελικό 

προϋπολογισμό 128.482,14€ 

• Τον Κ.Α. 20/6279.0004 με τίτλο :”Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε Σολυγείας, Δ.Ε Σαρωνικού και Δ.Ε Τενέας“ 

προϋπολογισμού 110.000,00€ 

• Τον Κ.Α.20/6041.0001 με τίτλο: ”Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού“ προϋπολογισμού 

678.861,92€ με το ποσό των 53.910,50€ και τελικό προϋπολογισμό 732.772,42€ για την κάλυψη των δαπανών 

μισθοδοσίας έκτακτου προσωπικού .  

ΜΕΡΟΣ Γ' 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. 40/440/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έχει γίνει η αποδοχή ποσού 
4.000,00 € για την χρηματοδότηση των δράσεων του έργου «LIVING STREETS»   
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Εγγράφει νέα πίστωσης σε Κ.Α. Εσόδου 1324. 0002 με τίτλο: “Επιχορήγηση για Δράσεις Ευρωπαϊκού Έργου Living 

Streets» προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ   

Μεταφέρει στο αποθεματικό 4.000,00€ και από εκεί ισόποσα: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. εξόδου 15.6473.0004 με τίτλο «Δράσεις Ευρωπαϊκού Έργου Living Streets», προϋπολογισμού 20.000,00€ 

με το ποσό των 4.000,00ευρώ από επιχορήγηση και αντίστοιχη μεταφορά 4.000,00 από ιδίους πόρους στο 

αποθεματικό και διαμορφώνεται συνολικός προϋπολογισμός 20.000,00€ 
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ΜΕΡΟΣ Δ' 

Για τις ανάγκες ενίσχυσης κωδικών κρατήσεων: 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 4123.0003 με τίτλο «Φόρος 4% επί προμηθειών» προϋπολογισμού 70.000,00€ με  το ποσό των 70.000,00 

ευρώ  και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 140.000,00€  

• Τον Κ.Α. 4123.0004 με τίτλο «Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)» προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 

5.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 10.000,00€  

• Τον Κ.Α. 4123.0007 με τίτλο «Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών» προϋπολογισμού 70.000,00€ με το ποσό των 

15.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 85.000,00€  

• Τον Κ.Α. 4123.0008 με τίτλο «Φόρος τόκων» προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 10.000,00 ευρώ και 

διαμορφώνεται τελική πίστωση ποσού 15.000,00€  

Μεταφέρει στο αποθεματικό 100.000,00€ και από εκεί ισόποσα: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 00/8223.0003 με τίτλο «Φόρος 4% επί προμηθειών» προϋπολογισμού 70.000,00€ με  το ποσό των 

70.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 140.000,00€  

• Τον Κ.Α. 00/8223.0004 με τίτλο «Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)» προϋπολογισμού 5.000,00€ με  το ποσό των 

5.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 10.000,00€ 

• Τον Κ.Α. 00/8223.0007 με τίτλο «Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών» προϋπολογισμού 70.000,00€ με το ποσό των 

15.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 85.000,00€  

• Τον Κ.Α. 00/8223.0008 με τίτλο «Φόρος τόκων» προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 10.000,00 ευρώ και 

τελική πίστωση 15.000,00€  

 

Β) 

Λαμβάνοντας υπόψη το από 20-9-2021 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής και τα σχετικά έγγραφα που μνημονεύονται περί 

έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης,  

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

Μεταφέρει από το αποθεματικό 12.000,00€ και: 
Δημιουργεί: 

• Τον Κ.Α. 00/6812.0001 με τίτλο: «Εγγυήσεις Δημοσίων Οργανισμών» προϋπολογισμού  12.000,00€  
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  30 / 237 / 2021 
                           

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 23 - 09 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: ΨΧΠΓΩΛ7-ΡΛΗ


