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Από το Πρακτικό 42/10.11.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

                 Αριθμός Απόφασης  303/2021 
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 18:00 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.69/187 οικ.20236/25.10.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.66436/24-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 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 25 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32788/05-11-2021 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 τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Καρσιώτης Παναγιώτης      
5. Πούρος  Γεώργιος                                                                                                  
6. Κόλλια Κωνσταντίνα     
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, ήταν εκτός σύνδεσης στα 2 & 3 ΘΗΔ                                                                                  
8. Καρασάββας Ιωάννης 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος 
10. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
11. Μπουρσέ Ηλίας 
12. Ταγαράς Βασίλειος 
13. Κεφάλας Σταύρος 
14. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  
15. Ζώγκος Ανδρέας, ήταν εκτός σύνδεσης στα 5,6 & 7 ΘΗΔ 
16. Σταυρέλης Νικόλαος 
17. Μουρούτσος Γεώργιος  
18. Δόντης Μιχαήλ 
19. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
20. Κονδύλης Μαρίνος 
21. Μανωλάκης Δημήτριος 
22. Καλλίρης Πελοπίδας 
23. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
24. Κορδώσης Χρήστος 
25. Πιέτρης Γεώργιος 
26. Πλατής Σπυρίδων  
27. Ξύδη Μιχαλίτσα 
28. Πιέτρης Τιμολέων 
29. Τζέκου Παρασκευή 
30. Γκερζελής  Ιωάννης 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Λαμπρινός Παναγιώτης 

   3.Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος, συνδέθηκε  
      στην έναρξη του 4ου 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 της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος . 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο Δημοτικός υπάλληλος  Αντώνιος Σούκουλης για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
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 Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021»,  έθεσε υπόψη των μελών του 
Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ΄ αριθμ. 53/604/2021 & 55/627/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις οποίες 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και ζήτησε την  
έγκρισή τους από το Σώμα. 
 
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, τη γενόμενη ψηφοφορία, τις υπ΄ αριθμ. 
53/604/2021 & 55/627/2021 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 187 
οικ.20236/25.10.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ.66436/24-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 τεύχος 
Β΄) ΚΥΑ, 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 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 
 
Α) Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 53/604/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α' 

Σύμφωνα με αίτημα της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης: 

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

Μεταφέρει από το αποθεματικό 2.580,00€ και : 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 00/6453.0002 με τίτλο «Συνδρομή για ένταξη στο πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία"» προϋπολογισμού 430,00€ με το 
ποσό των 2.580,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 3.010,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 

Λαμβάνοντας υπόψη τις από 8 & 10 /9/2021 αποφάσεις καταβολής επιχορηγήσεων, για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών 

των ωφελούμενων του ΟΑΕΔ για το μήνα Ιούλιο 2021, συνολικού ποσού 6.416,83€, 

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

• Τον Κ.Α εσόδων 4319.0001 με τίτλο: ''Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 
4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)'' προϋπολογισμού 189.167,95 € με το συνολικό ποσό των 6.416,83 € και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 195.584,78€  

Μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό 6.416,83€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α 00/6718.0027 με τίτλο ''Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων από ΟΑΕΔ” προϋπολογισμού 
206.795,71€ με το ποσό των 6.416,83 € και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 213.212,54€. 

 
 
 
Β) Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 55/627/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ως εξής: 

ΜΕΡΟΣ Α' 

Λαμβάνοντας υπόψη το αρίθμ. πρωτ. 31716/29-10-2021 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής προστασίας προτείνεται η 
τροποποίηση προϋπολογισμού περί μίσθωσης ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του κοινωνικού παντοπωλείου, 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μεταφέρει από το αποθεματικό 3.000,00€ και: 
Δημιουργεί: 

• Τον Κ.Α 15/6232.0001 με τίτλο: ’'μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του κοινωνικού παντοπωλείου'' προϋπολογισμού 
3.000,00€.  
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ΜΕΡΟΣ Β' 

Λαμβάνοντας υπόψη το από 8-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνει: 

• Τον Κ.Α 30/7135.0007 με τίτλο: 'Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής'' προϋπολογισμού 50.000,00 € κατά 
11.612,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 38.388,00€ 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 11.612,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και : 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α  30/6615.0001 με τίτλο: 'Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (φωτοτυπίες)'' προϋπολογισμού 15.300€ με το 
ποσό των 6.500,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 21.800,00€ 

• Τον Κ.Α 10/6615.0001 με τίτλο: 'Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π'' προϋπολογισμού 6.240,00 € με 
το ποσό των 5.112,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 11.352,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

Λαμβάνοντας υπόψη το αρίθμ. πρωτ. 32765/5-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνει: 

• Τον Κ.Α 00/6492.0001 με τίτλο: 'Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων'' 
προϋπολογισμού 903.424,02€ κατά το ποσό των 35.340,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 
868.084,02€. 

 
Μεταφέρει στο αποθεματικό 35.340,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α 10/6142.0009 με τίτλο: “Υπηρεσίες Μετάπτωσης, ταυτοποίησης δεδομένων και παραμετροποίησης του 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων- 
Μισθοδοσίας'' προϋπολογισμού 35.340,00€. 

 

ΜΕΡΟΣ Δ' 

Λαμβάνοντας υπόψη τις από 18/10/2021 και 25/10/2021 αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών του 
ΟΑΕΔ για το μήνα Αύγουστο 2021, των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων  συνολικού ποσού 1.653,94€, 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α εσόδων 4319.0001 με τίτλο: ''Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 
4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)'' προϋπολογισμού 195.584,78€ με το συνολικό ποσό των 1.653,94€ και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 197.238,72€  

 
Μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό 1.653,94 € και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και : 
Ενισχύει: 

• τον Κ.Α 00/6718.0027 με τίτλο: ''Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων από ΟΑΕΔ” προϋπολογισμού 
213.212,54€ με το ποσό των 1.653,94 € και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού 214.866,48€ 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                        Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  42 / 303 / 2021 
                           

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 11 - 11 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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