
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 41 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  20-9-2021 

 

      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 υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.55400/10.9.2021 

(ΦΕΚ 4206/12-10-2021 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, 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 

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.69/180/οικ.17530/13.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού (60η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών συvεδρίασε 

μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00,  σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.26805/16-9-2021 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' αριθμ. 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 
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σειρά εκλογής της υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος 

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

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

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) Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),  

2)Πλατής Σπυρίδων. (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης),  

3)Μελέτης Χρήστος.  

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 458η: Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα 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 
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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 τις από 09/09/2021 και 20/9/2021 

εισηγήσεις της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως εξής:   

Α)  

ΜΕΡΟΣ Α' 

Μας κοινοποιήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 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, για 

καταβολή δημοτικών τελών άρθρου 195 ν. 4662/2020 Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Προτείνουμε την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

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 τελικό προϋπολογισμό 

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 τελικό προϋπολογισμό 

5.607.468,71€, 
 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 56.056,88€ και από εκεί ενισχύουμε ισόποσα: 

 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 τελικό προϋπολογισμό 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 τελικό προϋπολογισμό 4.408,37€ 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 

Με το υπ΄αρίθμ. 61397/17-8-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ μας κοινοποιήθηκε έκτακτη επιχορήγηση 

για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του 

κορονοϊού ποσού 214.000,00€. Προτείνουμε την αποδοχή του ποσού και την τροποποίηση του 

προϋπολογισμού ως εξής: 

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

ενισχύουμε: 

 Τον Κ.Α. 0441.0001 με τίτλο: Έκτακτη κατανομή προς κάλυψη αναγκών για αποφυγή 

διάδοσης του κορονοϊου covid-19 προϋπολογισμού 186.100,00€ με το ποσό των 214.000,00€  

και τελικό προϋπολογισμό 400.100,00€ 
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Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 214.000,00 € και από εκεί ενισχύουμε ισόποσα: 

 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 προύπολογίσει 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' 

 
 Έχοντας υπόψη: 

 την υπ΄αρίθμ. 25817/9-9-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού περί 

αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 4.000,00 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«LIVING STREETS» και τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού 

έτους 2021.  

  τις αριθμ. 23.250.2021 Α.Ο.Ε. & αριθ. 18.124.2021 Α.Δ.Σ.  

 την αριθ. 20770/23.7.2021 Σύμβαση Επιχορήγησης του Δήμου Κορινθίων για το έργο 

«LIVING STREETS»  
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  Το από 9.8.2021 γραμμάτιο εισερχόμενης πίστωση, ποσού 4.000,00 ευρώ από το  Δίκτυο 

Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»  

 Το ανωτέρω (3) σχετικό, σύμφωνα με τα οποίο: Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ είναι υπεύθυνη για τη 

διαχείριση των διαθέσιμων επιχορηγήσεων που θα διατεθούν στους Δικαιούχους της 

Ελλάδας του έργου «European Climate Initiative (EUKI) - Living Streets and Citizen 

Engagement in local energy and climate projects».  

 Το γεγονός ότι η συνολική επιχορήγηση για την υλοποίηση της δράσης ανέρχεται στο ποσό 

των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και  θα μεταφερθεί στον δικαιούχο Δήμο Κορινθίων σε 

δύο (2) δόσεις:  

 Το 20% του ποσού θα δοθεί πριν από την υλοποίηση του Living Street, αλλά μόνο αφού ο 

Δικαιούχος υποβάλλει στη ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ το Σχέδιο Δράσης του Δήμου, 

 Το υπόλοιπο 80% θα δοθεί μετά την παραλαβή των σχετικών αναφορών του έργου  

 Τον Κ.Α. εξόδου 15.6473.0004 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου με τίτλο 

«Δράσεις Ευρωπαϊκού Έργου Living Streets» ποσού 20.000,00 ευρώ από ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ (ΑΔΣ 18.124.2021) & 

 Την πίστωση ποσού 4.000,00 ευρώ που διατέθηκε στο Δήμο Κορινθίων με το ανωτέρω (3) 

σχετικό 

Θα πρέπει να γίνει: 

 Η αποδοχή του ποσού των 4.000,00 ευρώ (20% επιχορήγησης) για την χρηματοδότηση 

των δράσεων του έργου «LIVING STREETS» 

Η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ως ακολούθως : 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

 Εγγραφή νέας πίστωσης σε Κ.Α. Εσόδου 1324. 0002 με τίτλο: “Επιχορήγηση για Δράσεις 

Ευρωπαϊκού Έργου Living Streets» προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ   

Μεταφέρουμε 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 4.000,00 ευρώ από επιχορήγηση και 

αντίστοιχη μεταφορά 4.000,00 από ιδίους πόρους στο αποθεματικό και συνολικό 

προϋπολογισμό 20.000,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Δ' 

Για τις ανάγκες ενίσχυσης κωδικών κρατήσεων προτείνουμε την τροποποίηση του 

προϋπολογισμού ως ακολούθως : 

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

ΑΔΑ: 6ΟΒ2ΩΛ7-ΩΦ7



 

Ενισχύουμε: 

 Τον Κ.Α. 4123.0003 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. 4123.0004 με τίτλο «Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)» προϋπολογισμού 
5.000,00€ με το ποσό των 5.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 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 τελική πίστωση 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 τελική πίστωση 15.000,00€  
 

Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 100.000,00€ και από εκεί ενισχύουμε ισόποσα: 

 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) 

Σύμφωνα με το από 20-9-2021 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής και τα σχετικά έγγραφα που 

μνημονεύονται περί έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, προτείνεται η τροποποίηση 

του προϋπολογισμού ως εξής: 

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

Μεταφέρουμε από το αποθεματικό 12.000,00€ και από εκεί δημιουργούμε : 

 Τον Κ.Α. 00/6812.0001 με τίτλο: Εγγυήσεις Δημοσίων Οργανισμών προϋπολογισμού  
12.000,00€  

 
 
Τέλος ο Πρόεδρος αναφέρει πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα 

πρέπει να αποδεχθεί τα ποσά και να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο 

αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τις άνω 

εισήγησεις της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι συμφωνούνε σε όλα τα 

κονδύλια εκτός από αυτό της αποκομιδής απορριμμάτων, διαφωνούνε με την ιδιωτικοποίηση και 

δεν υπάρχει λόγος να αναθέσουμε σε ιδιώτη με οποιονδήποτε τρόπο την συλλογή των 

απορριμμάτων. 

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι διαφωνεί και αυτός με το κωδικό για τα 

απορρίμματα. 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αυτή την στιγμή έχουν ήδη μαζευτεί 

πολλά σκουπίδια στην πόλη της Κορίνθου και στα χωριά δεν υπάρχει προσωπικό στην 
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καθαριότητα διότι οι συμβάσεις έχουν λήξει αν δεν προσφύγουν σε αυτή την προσωρινή λύση θα 

γεμίσουν η πόλη και τα χωριά σκουπίδια. 

 

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

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις εισηγήσεις της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές, 

ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Μειοψηφούντων των κ. κ. Σταυρέλη Νικόλαου και Πνευματικού Αλέξανδρου) 

 

Α. – Αποδέχεται: 

 Τα ποσά των 28.428,75€ και 27.628,13€, σύμφωνα με τα αριθμ. 71231/19-8-2021 και 

71235/19-8-2021 έγγραφα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 Το ποσό των 214.000,00 € ως έκτακτη επιχορήγηση για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών 

αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του covid σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 

61397/17-8-2021 έγγραφο του ΥΠ. ΕΣ. 

Η αποδοχή του ποσού των 4.000,00 € (20% επιχορήγησης) για την χρηματοδότηση των δράσεων 

του έργου «LIVING STREETS» έχει γίνει με την αριθμ, 40/440/2021 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής  

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

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

στις από 09-09-2021 και 20-09-2021 εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Κορινθίων στο ιστορικό της  παρούσης. 

Επισημαίνεται ότι στον Κ.Α. 20/6279.0004 με τίτλο:”Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε Σολυγείας, Δ.Ε 

Σαρωνικού και Δ.Ε Τενέας“ προϋπολογισμού 110.000,00€ σχετική είναι η αριθμ. 38/424/2021 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ανάθεσης υποστηρικτικών υπηρεσιών 

Αποκομιδής αστικού τύπου απορριμμάτων (ΑΣΑ) 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 41/458/2021.- 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-09-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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