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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 31/29.9.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

                 Αριθμός Απόφασης  242/2021 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου 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 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182 
οικ.17896/20.9.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.57069/17-9-2021 (ΦΕΚ 4337/18-9-2021 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 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 27684/24-9-2021 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 είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 

3. Μπίτζιος Δημήτριος 

4. Καρσιώτης Παναγιώτης     

5. Πούρος  Γεώργιος 

6. Κόλλια Κωνσταντίνα  

7. Καρασάββας Ιωάννης 

8. Πνευματικός Αλέξανδρος 

9. Ταγαράς Βασίλειος 

10. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 

11. Σταυρέλης Νικόλαος 

12. Μουρούτσος Γεώργιος  

13. Δόντης Μιχαήλ 

14. Κεφάλας Σταύρος 

15. Πλατής Σπυρίδων  

16. Πιέτρης Γεώργιος 

17. Κορδώσης Χρήστος 

18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

19. Ξύδη Μιχαλίτσα 

20. Γκερζελής Ιωάννης  

21. Πιέτρης Τιμολέων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

2. Παπαδημητρίου Σωτήριος,  

3. Ζώγκος Ανδρέας 
   4..Λαμπρινός Παναγιώτης 
   5. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα,συνδέθηκε στο τέλος του   

        ΕΗΔΘ 

   6. Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος 
   7. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο τέλος του ΕΗΔΘ. 
   8. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
   9. Μανωλάκης Δημήτριος 
  10. Κονδύλης Μαρίνος 
  11. Καλλίρης Πελοπίδας 
  12. Τζέκου Παρασκευή 
.  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχε κανένας. 
Ο κ. Κορδώσης Χρήστος ήταν εκτός σύνδεσης από το μέσον του 1ου  ΘΗΔ 
Ο κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος ήταν εκτός σύνδεσης από το 9ο ΘΗΔ 
Ο κ. Πιέτρης Γεώργιος ήταν εκτός σύνδεσης από το 9ο ΘΗΔ 
 
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 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021»  έθεσε 

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 473/27-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με 
την οποία υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην από 24-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων  και ζήτησε την έγκρισή της.    
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος κατά την τοποθέτησή του ανάφερε ότι δεν έχουμε αντίρρηση για τους κωδικούς που αναφέρονται στην 
εισήγηση της υπηρεσίας εκτός του Κ.Α. 00/6737.0008 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με τη ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ 
Α.Ε. –Α.Ο.Τ.Α.»  προϋπολογισμού 150.000,00 για το λόγο ότι δεν αναφέρει ποιες συγκεκριμένες μελέτες θα πραγματοποιηθούν, 
αλλά το θέμα είναι γενικό. Όταν θα υπάρχει εξειδίκευση των μελετών τότε  θα τοποθετηθούμε ανάλογα.  
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων κατά την τοποθέτησή του ανάφερε ότι το θέμα με τη «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – 
Α.Ο.Τ.Α.» το έχουμε αναλύσει πολλές φορές και έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη. Πρόκειται για μια Εταιρεία που συστάθηκε από 
τρεις (3) Δήμους κατ΄ εφαρμογή μιας νομοθετικής ρύθμισης της Κυβέρνησης, που είναι καταδικαστέα και απαράδεκτη κατά την 
άποψή μου. Εννοώ τη δυνατότητα που τους παρέχουν με τη δικαιολογία  της πανδημίας της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, 
έργων, προμηθειών. Διαφωνούμε με την εκχώρηση, σχεδόν όλων των δραστηριοτήτων του Δήμου Κορινθίων , είτε αυτές  αφορούν  
έργα, είτε προμήθειες, είτε υπηρεσίες, σε μία Εταιρεία η οποία θα λειτουργεί 100% με αδιαφάνεια. Δεν προβλέπεται ούτε καν η 
παρουσία κάποιων μελών της μειοψηφίας των αντίστοιχων Δημοτικών Συμβουλίων των τριών (3) Δήμων που συμπράττουν στην 
εταιρεία,  ούτε δημοσιότητα για το τι θα αποφασίζεται. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο και βεβαίως καμία απόφαση που θα 
αφορά τη «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α»  δεν θα ψηφίσουμε στο μέλλον.  
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι υπάρχουν αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών των τριών (3) Δήμων, που 
συμμετέχουν στη «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α» και  πρέπει να τις σέβεται ο κ. Πνευματικός.  Σε όλη την Ελλάδα οι 
περισσότεροι Δήμοι έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις σύστασης Αναπτυξιακών Οργανισμών, για να ξεφύγουν από τη 
γραφειοκρατία , διότι μ΄ αυτό τον τρόπο το εργαλείο που δημιουργείται , ο ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ σε εμάς, θα μας επιτρέψει να έχουμε 
ευελιξία , ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων και αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες προς το Δήμο. Εκείνο που θα εξαλειφθεί 
είναι η γραφειοκρατία, οι πολλές ενστάσεις που μέχρι σήμερα το νομικό πλαίσιο στους Δήμους, υποχρέωνε το Δήμο να 
ολοκληρώσει  μια προμήθεια σε τρία χρόνια ή άλλες προμήθειες ή υπηρεσίες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι΄ αυτό αποφάσισε η 
Κυβέρνηση -και πολύ καλά έκανε – που δίνει αυτή τη δυνατότητα στους Δήμους της σύστασης τέτοιων εταιρειών που θα 
λειτουργούν με διαφάνεια, αφού όλες οι αποφάσεις τους θα είναι αναρτημένες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση 
από εμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχει ευελιξία και μόνο καλό θα κάνει στο Δήμο και τους 
δημότες. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσετε αυτό το κονδύλι για τη «ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε.- Α.Ο.Τ.Α». 
Η κα. Ξύδη Μιχαλίτσα μεταξύ των άλλων ανάφερε κατά την τοποθέτησή της ότι η διαφωνία μας είναι στη βάση για τον τρόπο 
σύστασης και λειτουργίας  αυτού του Οργανισμού και θεωρώ ότι για να λυθούν όλα τα προβλήματα που ανάφερε ο Δήμαρχος 
προηγουμένως, η λύση είναι η αλλαγή όλου αυτού του καθεστώτος και όχι αυτή η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού που δεν 
είναι προς το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών. Διαφωνούμε λοιπόν ως προς το μέρος Α΄ της εισήγησης. 
 
Ο Πρόεδρος μετά από τα παραπάνω εκτεθέντα, ενημέρωσε το Σώμα ότι οι ανωτέρω τοποθετήσεις των Συμβούλων δεν 
αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις , 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 12 του ν. 4623/2019 και ισχύουν από 09-08-2019 και σύμφωνα 
με παρ. IV  της εγκυκλίου 108 Υπ. Εσ. και της εγκυκλίου  117/αρ. πρωτ. 90814/19-12-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε 
να τεθούν σε ψηφοφορία.  
Η μοναδική πρόταση που τίθεται σε ψηφοφορία είναι αυτή της Οικονομικής Επιτροπής και παρακαλώ να ψηφίσετε σχετικά.  
Επί είκοσι δύο (22) παρόντων Δημοτικών συμβούλων ψήφισαν :  
Δέκα πέντε (15) Δημοτικοί Σύμβουλοι υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής (οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2.. 
Μπίτζιος Δημήτριος, 3. Καρσιώτης Παναγιώτης, 4. Κόλλια Κωνσταντίνα, 5. Πούρος Γεώργιος, 6.Καρασάββας Ιωάννης, 7. 
Κεφάλας Σταύρος, 8. Ταγαράς Βασίλειος, 9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, 10.Πλατής Σπυρίδων,11. Πιέτρης Γεώργιος, 
12.Γκερζελής Ιωάννης, 13.Πιέτρης Τιμολέων, 14. Παπαϊωάννου Ευάγγελος και 15. Κυριαζής Αντώνιος) 
Επτά (07) Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής (οι κ.κ. 1. Πνευματικός Αλέξανδρος, 2.Λύτρα – 
Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, 3. Μπουρσέ Ηλίας, 4. Σταυρέλης Νικόλαος, 5. Μουρούτσος Γεώργιος, 6. Δόντης Μιχαήλ, και 
7. Ξύδη Μιχαλίτσα). 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς  
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στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τη γενόμενη ψηφοφορία,  την αριθμ. 473/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 108 και 117 έτους 2019, τις εγκυκλίους 
426/77233/13.11.2020 και  182 οικ.17896/20.9.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ.57069/17-9-2021 (ΦΕΚ 
4337/18-9-2021 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 
           (με 15 θετικές ψήφους) 
 

Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 
473/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:  
 

ΜΕΡΟΣ Α' 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνουμε: 

1.  Τον Κ.Α. 30/7322.0017 με τίτλο «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Χιλιομοδίου» προϋπολογισμού 109.445,56 κατά 109.445,56 
ευρώ [Πόροι Δήμου] και τελική πίστωση 0,00 [με την αριθ. 481/2020 Α.Δ.Σ. ψηφίστηκε η οριστική διακοπή εργασιών του 
έργου] 

2. Τον Κ.Α. 15/7331.0020 & τίτλο «Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για τη λειτουργία ΔΥΕΠ » (38/421/2021 Α.Ο.Ε. Ανάθεσης) 
προϋπολογισμού 150.000,00€ κατά 50.000,00 ευρώ [Πόροι Δήμου] και τελική πίστωση 100.000,00 ευρώ [Ταμείο 
Αλληλεγγύης]. Αντίστοιχα τροποποιούμε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2021. 
 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 159.445,56 € και από εκεί μεταφέρουμε 177.000,00€ και δημιουργούμε : 
1. Τον Κ.Α. 00/6737.0008 με τίτλο «Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων με τη ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.»  

προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ   
2. Τον Κ.Α. 30/7135.0022 της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού» και ποσό 27.000,00 ευρώ. 

σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 27575/24-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.  
 
 

ΜΕΡΟΣ Β' 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 
Ενισχύουμε  τον Κ.Α εσόδων 4319.0001 με τίτλο:' 'Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 
431879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)'' προϋπολογισμού 169.064,23€ με το  συνολικό ποσό των 20.103,72 € και τελικό 
προϋπολογισμό 189.167,95€  

 
 Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 20.103,72€ και ενισχύουμε ισόποσα τον Κ.Α  00/6718.0027 με τίτλο: ''Ασφαλιστικές 
εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων από ΟΑΕΔ” προϋπολογισμού 186.691,99€ με το ποσό των 20.103,72 € και τελικό 
προϋπολογισμό 206.795,71€, 
σύμφωνα με τα 1226/2021 & 1374/2021 γραμμάτια είσπραξης, συνολικού ποσού 20.103,72€  (19.865,43 € & 238,29 € αντίστοιχα) 
για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων για το μήνα Ιούνιο 2021. 

 
ΜΕΡΟΣ Γ' 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνουμε τον Κ.Α. 15/6244.0001 με τίτλο «Leasing μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 25.000,00€  κατά 19.800,00€ ευρώ 
[Πόροι Δήμου] και τελική πίστωση 5.200,00€ 
 
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 19.800,00€ και από εκεί δημιουργούμε : 

• Τον Κ.Α. 15/6253.0001 με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 500,00€   

• Τον Κ.Α. 15/6321.0001 με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων» προϋπολογισμού 300,00€  

•  Τον Κ.Α. 15/7132.0002 με τίτλο «Προμήθεια μεταφορικού μέσου Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας» προϋπολογισμού 
17.000,00€  

• Τον Κ.Α. 15/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 1.000,00€   

• Τον Κ.Α. 15/6671.0001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 1.000,00€,   
        σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 27188/24-9-2021 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας.    
 
 

ΜΕΡΟΣ Δ' 
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Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνουμε τον Κ.Α. 30/7336.0004 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 696.446,65€ κατά 118.155,60 
και τελικό προϋπολογισμό 578.291,05€.  Αντίστοιχα τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2021 
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 118.155,60 € και από εκεί ενισχύουμε : 

• Τον Κ.Α. 30/7111.0003 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων»  προϋπολογισμού 1.330.000,00 ευρώ  με το ποσό των 
118.155,60€ και τελικό προϋπολογισμό 1.448.155,60€, 

σσύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 27643/2133/24-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.   
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  31 / 242 / 2021 
                           

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 01 - 10 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: Ω0ΛΟΩΛ7-ΥΟΟ


