
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 17/22.6.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 186/2022 
 
Θέμα  9ο  Η.Δ. «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
21627/17-06-2022 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  ήταν απών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23)  Μέλη, ως κάτωθι:  
 

                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                                                                         
          
                               ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων ,αποχώρησε στο τέλος του 4ου 

ΘΗΔ 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος 

του 1ου   ΘΗΔ  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Καρσιώτης Παναγιώτης 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
8. Κεφάλας Σταύρος 
9. Ζώγκος Ανδρέας, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΗΔΘ 
10. Πνευματικός Αλέξανδρος 
11. Σταυρέλης Νικόλαος,  
12. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
13. Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 

3ου ΘΗΔ  
14. Μανωλάκης Δημήτριος  
15. Δόντης Μιχαήλ 
16. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ 
17. Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 

4ου ΘΗΔ 
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
19. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου 

ΘΗΔ 
20. Κορδώσης Χρήστος 
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Ξύδη Μιχαλίτσα 
23. Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 

1. Μπίτζιος Δημήτριος 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Ταγαράς Βασίλειος 
4. Καρασάββας Ιωάννης 
5. Μελέτης Χρήστος 
6. Μπουρσέ Ηλίας 
7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Τιμολέων 
10. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 
          οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.   
 

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 
4. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
5. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
6. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
7. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
8. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
9. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
10. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
12. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
13. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. 

Βασιλείου 
14. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
15. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
16. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
17. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
18. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου 
19. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -Άσσου 
20. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 

 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 352 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, καθώς και την 
από 10-6-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την  έγκρισή της από το Σώμα.  
 
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων ανάφερε ότι σήμερα ήρθε η ώρα της πληρωμής και τι σημαίνει αυτό,  για 
40 μέρες το κόστος είναι 224.506 €. Τα σκουπίδια όπως φεύγουν από την Κόρινθο, όπως φεύγουν από όλους τους 
δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου, πάνε σε ένα ΧΥΤΑ και θάβονται. Εκεί λοιπόν οι εγκαταστάσεις που έχουν γίνει 
είναι ολοκληρωμένο ένα ΧΥΤΑ, τα οδικά δίκτυα, η περίφραξη, έχουν γίνει κάποιες κατασκευές γραφείων κάποιες 
σιδηροκατασκευές, χωρίς να κλείσει ποτέ ο χώρος χωρίς να μπουν ποτέ μηχανήματα για την επεξεργασία των 
απορριμμάτων. Αυτά τα 224.506 € που είναι για 40 ημέρες. Αν κάνετε μια αναγωγή σε ετήσια βάση, είναι επιπλέον 
δυόμισι εκατομμύρια ευρώ που θα πρέπει να συγκεντρώσουμε  με αντίστοιχη αύξηση τελών που θα επιβαρύνουν τους 
δημότες μας, γι΄ αυτό το λόγο δεν το ψηφίζω». 
Ο κ. Πούρος Γεώργιος μεταξύ άλλων ανάφερε ότι το εργοστάσιο στην Παλαιόχουνη αυτή τη στιγμή δέχεται μόνο τα 
σύμμεικτα τίποτα άλλο. Τις συμβατικές υποχρεώσεις του δήμου καλύπτουμε που έχει ο δήμος στο ΦΟΣΔΑ…» 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ άλλων ανάφερε ότι έχω ζητήσει μια οικονομοτεχνική μελέτη για να δούμε συμφέρει; 
δε συμφέρει; Υπάρχουν και ρήτρες, τα έχω πει από την αρχή της θητείας Νανόπουλου φέρτε μου οικονομοτεχνική 
μελέτη να δω  αν συμφέρει. Ο κ. Νανόπουλος κάποια στιγμή είπε ότι υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη, που ποτέ δεν την 
είδαμε. Θα έχουμε ένα κόστος ζημιογόνο είμαι σίγουρος, Αλλά από την άλλη θα πληρώνουμε και από πάνω στο 
ΦΟΔΣΑ στην ΤΕΡΝΑ, μάλλον στην ΤΕΡΝΑ, γιατί δεν θα πηγαίνουμε τα σκουπίδια και αν το έκαναν όλοι οι δήμοι αυτό 
η ΤΕΡΝΑ θα είχε ποινικές ρήτρες. Αντί για 23.000 τόνους που μας έχουν υπολογίσει δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς τους 
πάμε 15 για τα 5 θα πληρώνουμε και ποινικές ρήτρες εις διπλούν. Για όλα αυτά εμείς δεν το ψηφίζουμε.  
 
Στην ψηφοφορία που ακολούθησε επί δέκα έξι (16) παρόντων, το αποτέλεσμα ήταν το εξής : 
Υπέρ ψήφισαν οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κ.κ. :1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος , 2. Κόλλια Κωνσταντίνα, 3. 
Καρσιώτης Παναγιώτης, 4. Πούρος Γεώργιος, 5. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, 6. Κεφάλας Σταύρος, 7. Παπαϊωάννου 
Ευάγγελος και 8. Πλατής Σπυρίδων. 
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Κατά ψήφισαν οκτώ (8) Δημοτικοί Σύμβουλοι οι  κ.κ.: 1.Πνευματικός Αλέξανδρος, 2.Σταυρέλης Νικόλαος, 
3.Στριμενοπούλου Γεωργία, 4.Μανωλάκης Δημήτριος, 5.Δόντης Μιχαήλ, 6.Κορδώσης Χρήστος, 7. Ξύδη Μιχαλίτσα και 
8.Τζέκου Παρασκευή. 
Οι αρνητικές ψήφοι θεωρούνται άκυρες, καθώς δεν ανταποκρίνονται σε εναλλακτική πρόταση, 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 11 του ν. 4623/2019 και ισχύουν από 09-08-2019 και σύμφωνα με παρ. IV  της εγκυκλίου 108 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά 
και αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄ αριθμ. 352 / 2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και την από 10-6-
2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, 
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 την παρ. IV  της εγκυκλίου 108 
Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 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), και 

την εγκ.375/39167/ 2-6-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 352/2022 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής: 
 
Ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
Ως προς το μέρος των εξόδων: 
Μειώνει: 

• Τον Κ.Α 20/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» 
προϋπολογισμού 234.189,29€ κατά το ποσό των 45.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  
189.189,29€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0007 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Σαρωνικού” 
προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  
0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0008 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Σολυγείας” 
προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  
0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0009 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Τενέας” 
προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  
0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0006 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Άσσου-
Λεχαίου” προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός 
ποσού  0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6236.0005 με τίτλο: “Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε. Κορίνθου” 
προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  
0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6262.0004 με τίτλο: “Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δ. Κορινθίων” προϋπολογισμού 157.200,00€ 
κατά το ποσό των 96.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  61.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6263.0001 με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 240.000,00€ 
κατά το ποσό των 100.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  140.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6264.0001 με τίτλο: “Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων” προϋπολογισμού 100.000,00€ 
κατά το ποσό των 45.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  55.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6633.0001 με τίτλο: “Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)” προϋπολογισμού 
40.000,00€ κατά το ποσό των 30.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  10.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6634.0001 με τίτλο: “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού” προϋπολογισμού 70.000,00€ 
κατά το ποσό των 40.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  30.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6641.0001 με τίτλο: “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων” 
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προϋπολογισμού 1.786.518,07€ κατά το ποσό των 387.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός 
ποσού  1.399.518,07€ 

• Τον Κ.Α 20/6671.0001 με τίτλο: “Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 120.000,00€ κατά το ποσό 
των 40.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  80.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/6672.0001 με τίτλο: “Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων” προϋπολογισμού 40.000,00€ κατά το ποσό 
των 10.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  30.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0006 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Κορίνθου” προϋπολογισμού 37.200,00€ 
κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0007 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Σολυγείας” προϋπολογισμού 37.200,00€ 
κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0008 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Σαρωνικού” προϋπολογισμού 37.200,00€ 
κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0009 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Τενέας” προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά 
το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7135.0010 με τίτλο: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Άσσου-Λεχαίου” προϋπολογισμού 
37.200,00€ κατά το ποσό των 37.200,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  0,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7325.0002 με τίτλο: “Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού” προϋπολογισμού 100.000,00€ κατά το ποσό 
των 45.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  55.000,00€ 

• Τον Κ.Α 20/7335.0002 με τίτλο: “Μετατόπιση στηλών και βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ” προϋπολογισμού 70.000,00€ 
κατά το ποσό των 55.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  15.000,00€ 

• 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 
730.588,12€ κατά το ποσό των 104.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  626.588,12€ 

• Τον Κ.Α 20/6054.0001 με τίτλο: “Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού” προϋπολογισμού 208.890,40€ κατά το ποσό των 28.000,00€ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού  180.890,40€ 

Μεταφέρει στο αποθεματικό ποσό 1.397.200,00 € και ισόποσα: 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 20/6721.0001 με τίτλο: “Φορέας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4του  
ν.3852/2010” προϋπολογισμού 721.965,27€ με το ποσό των 1.205.400,00€ και διαμορφώνεται τελικός 
προϋπολογισμός ποσού  1.927.365,27€ 

• Τον Κ.Α. 20/6211.0001 με τίτλο: “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 1.250.000,00€ με το ποσό των 191.800,00€ και 
διαμορφώνεται τελικός προϋπολογισμός ποσού  1.441.800,00€ 

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

                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  17 / 186 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 23-06 - 2022 
    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: 9Ι6ΜΩΛ7-69Ε


