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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 49/30.12.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 368/2021 
 
   Θέμα 5  Η.Δ. «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021» 
 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021, ημέρα της 
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη 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, 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192 οικ. 23660/22.12.2021 και 643/ΑΠ69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. 
Δ1αΓ.Π.οικ. 78616/17-12-2021 (ΦΕΚ 5973/18-12-2021 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 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 10 
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 38994/30-12-2021 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 τέσσερα  (24) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κόλλια Κωνσταντίνα 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος 
8. Ταγαράς Βασίλειος 
9. Ζώγκος Ανδρέας 
10. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
11. Κεφάλας Σταύρος 
12. Σταυρέλης Νικόλαος 
13. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
14. Μουρούτσος Γεώργιος   
15. Δόντης Μιχαήλ   
16. Μανωλάκης Δημήτριος 
17. Καρασάββας Ιωάννης 
18. Κορδώσης Χρήστος 
19. Πιέτρης Τιμολέων 
20. Γκερζελής Ιωάννης 
21. Πιέτρης Γεώργιος 
22. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
23. Ξύδη Μιχαλίτσα 
24. Τζέκου Παρασκευή 

 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
3. Μελέτης Χρήστος - Αντιπρόεδρος  
4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο τέλος του 3ου ΘΗΔ 
6. Καλλίρης Πελοπίδας 
7. Πλατής Σπυρίδων 
8. Κονδύλης Μαρίνος 
9. Λαμπρινός Παναγιώτης 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Πούλος 
Ανδρέας.   
Ο κ. Μπουρσέ Ηλίας ήταν εκτός σύνδεσης από τη ψηφοφορία του 6ου θέματος έως τη λήξη της συνεδρίασης. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε 
από το Σώμα να εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην με 
αριθμ. πρωτ. 38994/30-12-2021 πρόσκλησή του που συνίσταται: 
Για το 1ο και 2ο θέμα πρέπει η κατανομή να γίνει εντός του έτους 2021 για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων. Για το 3ο θέμα πρέπει ν΄ αποδοθεί η δαπάνη στη ΔΕΗ μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2021. Για 
το 4ο και 5ο θέμα έχει περάσει η αποδοχή χρηματοδοτήσεων από την Οικονομική Επιτροπή και να 
ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις εντός του έτους 2021. Για το 6ο θέμα έχει ψηφιστεί από την Οικονομική 
Επιτροπή ο Προϋπολογισμός του Ν.Π. και πρέπει να εγκριθεί και το ΟΠΔ  , προκειμένου να ελεγχθεί από την 
αρμόδια Αρχή. Για το 7ο θέμα πρέπει να οριστούν οι επιτροπές για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Για το 8ο 
θέμα πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα του σπουδαστή, λόγω της έναρξης του 6μηνου. Για το 9ο θέμα η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από 3/1 – 7/1/2022. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων, όπως 
αναγράφονται στην ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ 
αποφασίσει επ΄ αυτών.  
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 
ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021» έθεσε υπόψη 
των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 66/760/2021 
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 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας (τηλεδιάσκεψη) η 
οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την υπ΄ αριθμ. 66/760/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192οικ.23660/22.12.2021 και 
643/ΑΠ69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ. 78616/17-12-2021 (ΦΕΚ 5973/18-12-
2021  τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και 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  
 
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 66/760/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 

 

ΜΕΡΟΣ Α' 
Για τις ανάγκες ενίσχυσης κωδικών κρατήσεων : 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2021 
Ως προς το μέρος των εσόδων: 
 Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 4142.0011 με τίτλο «Χαρτόσημο υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2,4%» προϋπολογισμού 1.000,00€ με  το ποσό των 

10.000,00 €  και τελική πίστωση 11.000,00€.  

• Τον Κ.Α. 4142.0016 με τίτλο «Κράτηση 0,07% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4412/2016 για τις 

ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 

10.000,00 € και τελική πίστωση 15.000,00€.  

• Τον Κ.Α. 4124.0005 με τίτλο «Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου» προϋπολογισμού 2.000,00€ με το ποσό των 

10.000,00 € και τελική πίστωση 12.000,00€.  

Μειώνει : 

• Τον Κ.Α. 4213.0001 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 

318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)» προϋπολογισμού 80.000,00€ κατά το ποσό των 75.000,00 € 
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και τελική πίστωση 5.000,00€ και μέσω του αποθεματικού ενισχύει αντίστοιχα: 

• Τον Κ.Α. 4213.0003 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 

318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)Λοιπές επιστροφές Ν.Π Δήμου» προϋπολογισμού 35.000,00€ 

με το ποσό των 75.000,00 € και τελική πίστωση 110.000,00€.  

Μεταφέρει στο αποθεματικό 30.000,00€.  

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνει: 

• Τον Κ.Α. 00/8261.0004 με τίτλο «Επιστροφές χρημάτων από απεργίες κ.α» προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά 

4.500,00 € και τελική πίστωση 500,00€.  

• Τον Κ.Α. 00/6117.0005 με τίτλο «Σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για ανάπτυξη και εφαρμογή 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά 20.000,00 € και τελική πίστωση 0,00€  

Μεταφέρει στο αποθεματικό 24.500,00€ ήτοι συνολικά 54.500,00€ και από εκεί μεταφέρει συνολικά 52.000,00€ και  

Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 00/8261.0001 με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών» 

προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 22.000,00 € και τελική πίστωση 37.000,00€. 

• Τον Κ.Α. 00/8242.0011 με τίτλο «Χαρτόσημο υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2,4%» προϋπολογισμού 1.000,00€ με το ποσό 

των 10.000,00 € και τελική πίστωση 11.000,00€.  

• Τον Κ.Α. 00/8242.0016 με τίτλο «Κράτηση 0,07% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4412/2016 για τις 

ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 

10.000,00 € και τελική πίστωση 15.000,00€  

• Τον Κ.Α. 00/8224.0005 με τίτλο «Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χαρτοσήμου» προϋπολογισμού 2.000,00€ με το ποσό 

των 10.000,00 € και τελική πίστωση 12.000,00€  

 

ΜΕΡΟΣ  Β΄  

Σύμφωνα με το υπ΄ αρίθμ. 95054/22-12-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ με το οποίο γνωστοποιήθηκε η υπ΄ αριθμ. 95008/22-

12-2021 απόφαση ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΗΟΟ46ΜΤΛ6-5ΦΦ), ο Δήμος Κορινθίων επιχορηγήθηκε με το ποσό των 3.200,00€ 

για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας των σχολικών μονάδων που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής, 

Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2020-2021. 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 4311.0001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και 

Β/θμιας εκπαίδευσης (αρθρο 55 ν. 1946/1991)» προϋπολογισμού 602.457,50 € με το ποσό των 3.200,00 € και 

τελική πίστωση 605.657,50€. 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 3.200,00€ και από εκεί ισόποσα: 

1. Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 00/6711.0001 με τίτλο « Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» προϋπολογισμού 649.022,65€ με το ποσό 

των 3.200,00€  και τελική πίστωση 652.222,65€ 

 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄  
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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 38.388,00€ 

κατά 17.856,00€ και τελικό προϋπολογισμό 20.532,00€ 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 17.856,00€ και: 

Δημιουργεί: 

• Τον Κ.Α 30/7422.0002 με τίτλο “Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων η επικίνδυνων κτισμάτων''  

προϋπολογισμού 17.856,00€ 

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 4131.0001 με τίτλο «ΙΚΑ-ΤΕΑΜ» προϋπολογισμού 900.000,00€ με το ποσό των  70.000,00 € και 

τελική πίστωση 970.000,00€. 

 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 70.000,00€ και από εκεί  

Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 00/8231.0001 με τίτλο «ΙΚΑ - ΤΕΑΜ» προϋπολογισμού 900.000,00€ με το ποσό των 70.000,00 € και 

τελική πίστωση 970.000,00€  

 

ΜΕΡΟΣ  Δ΄  

Σύμφωνα με τα υπ΄ αρίθμ. 103680/25-11-2021 & 115236/28-12-2021 έγγραφα του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με θέμα «Αναγγελία πίστωσης» μας γνωστοποιήθηκαν κατανομές ύψους 545.764,32€ & 588.790,10€ 

αντίστοιχα ,ήτοι συνολική κατανομή ποσού 1.134.554,42€ που αφορά συμπληρωματικές κατανομές από τους ΚΑΠ 

2021   

Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2021 

Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 0611.0001 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» προϋπολογισμού 

7.065.481,20 € με το ποσό των 1.134.554,42€ και τελική πίστωση 8.200.035,62€. 

Μεταφέρει στο αποθεματικό 1.134.554,42€ και από εκεί ισόποσα: 

Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 00/6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού 868.084,02€ με το ποσό των 645.764,32 € και τελική πίστωση 

1.513.848,34€ 

• Τον Κ.Α. 00/6492.0003 με τίτλο « Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα, λόγω κακής κατάστασης 

οδοστρωμάτων με βάση δικαστικές αποφάσεις» προϋπολογισμού 63.372,24€ με το ποσό των 150.000,00 €  

και τελική πίστωση 213.372,24€ 

• Τον Κ.Α. 00/6492.0004 με τίτλο « Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης  
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πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και κ.χ με βάση δικαστικές αποφάσεις» προϋπολογισμού 50.000,00€ με το 

ποσό των 50.000,00 €  και τελική πίστωση 100.000€ 

• Τον Κ.Α. 00/6823.0001 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» προϋπολογισμού 200.000,00€ με το ποσό των 

288.790,10 € και τελική πίστωση 488.790,10€ 

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

                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  49 / 368 / 2021 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 31- 12 - 2021 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

 Αντώνιος Κυριαζής 
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