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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  04-10-2021 

 

      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’ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.58531/24.9.2021 

(ΦΕΚ 4441/25-9-2021 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, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 

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.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού (61η Εγκύκλιος) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε 

μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. Πρωτ. 28347/30-09-2021 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 

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. 
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     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) Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5) Σταυρέλης Νικόλαος 6) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του προ ημερήσιας διάταξης θέματος), 2)Μπίτζιος 

Δημήτριος, 3)Μελέτης Χρήστος. 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 513η: Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 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 υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 30/09/2021 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΜΕΡΟΣ Α' 
 

Σύμφωνα με το από 1/10/2021 έγγραφο της Δ/νσης  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προτείνεται η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

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

Μειώνει: 

  Τον Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 
31.058,28€ κατά 14.400,00 ευρώ [Πόροι Δήμου] και τελική πίστωση 16.658,28€ 

 
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 14.400,00€ και από εκεί  ενισχύουμε : 

    Τον Κ.Α.20/7135.0003€ με τίτλο «Προμήθεια προπαρασκευασμένου οικίσκου» 
προϋπολογισμού 5.000,00 ευρώ με το ποσό των 2.000,00 ευρώ [Πόροι Δήμου] και τελική πίστωση 
7.000,00€ 

 Τον Κ.Α.20/6114  με τίτλο «Μεταφορές εν γένει» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με το 
ποσό των 12.400,00 ευρώ [Πόροι Δήμου] και τελική πίστωση 37.200,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 
 
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: 

Ενισχύουμε: 

 Τον Κ.Α.  4131.0001 με τίτλο «ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» προϋπολογισμού 580.000,00€ με το ποσό των  
320.000,00 ευρώ  και τελική πίστωση 900.000,00€  

 
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό 320.000,00€ και από εκεί ενισχύουμε  ισόποσα: 

 Τον Κ.Α. 00/8231.0001 με τίτλο «ΙΚΑ - ΤΕΑΜ» προϋπολογισμού 580.000,00€ με το ποσό 
των 320.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 900.000,00€  
 

 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

 

Για την αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προτείνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού 

ως ακολούθως : 

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

 
Μεταφέρουμε από το αποθεματικό 1.401,60€ και από εκεί ενισχύουμε  ισόποσα: 
 

 Τον Κ.Α.  30/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας 
Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 43.016,85€ με το ποσό των 1.401,60 ευρώ και τελική πίστωση 
44.418,45€  



 

 

          Τέλος ο Πρόεδρος αναφέρει πως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική 

Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης 

του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την άνω εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

 

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

όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση 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 ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του 

Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά 

περιγράφεται στην από 30-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης 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 45/513/2021.-

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 06-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


