
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 11/04.5.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 124/2022 
 
Θέμα  7ο Η.Δ. «Τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022, σχετικά με πρόσληψη προσωπικού 
μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ  για μακροχρόνια άνεργους κ.λ.π.»   
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 

Τετάρτη και ώρα 19:00 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, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/205. οικ. 
6325/18-04-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 
76η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.22206/16-04-2022 (ΦΕΚ 
1882 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 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη 
Κυριακή 1η Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 12160/29-04-2022 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  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
Μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη είκοσι δύο  (22) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, εκτός σύνδεσης από το 2ο ΕΗΔΘ 

έως τη λήξη της συνεδρίασης 

4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, εκτός σύνδεσης στο 2ο ΕΗΔΘ 
6. Κόλλια Κωνσταντίνα 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης  
8. Πνευματικός Αλέξανδρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ 
9. Μπουρσέ Ηλίας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ  
10. Πλατής Σπυρίδων  
11. Ταγαράς Βασίλειος 
12. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
13. Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ 
14. Στριμενοπούλου Γεωργία, αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ 
15. Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ 
16. Μανωλάκης Δημήτριος, αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ 
17. Δόντης Μιχαήλ, αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ 
18. Κορδώσης Χρήστος 
19. Πιέτρης Γεώργιος, εκτός σύνδεσης στο 2ο ΕΗΔΘ 
20. Ξύδη Μιχαλίτσα 
21. Πιέτρης Τιμολέων 
22. Γκερζελής Ιωάννης, εκτός σύνδεσης από το 2ο ΕΗΔΘ έως 
       τη λήξη της συνεδρίασης 

 
 

1. Πούρος Γεώργιος, συνδέθηκε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ 
2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα, συνδέθηκε στο 

τέλος του 1ου ΕΗΔΘ & αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ 

3. Καρασάββας Ιωάννης, συνδέθηκε στο τέλος των ΠΗΔΘ 

4. Μελέτης Χρήστος  
5. Λαμπρινός Παναγιώτης 
6. Κονδύλης Μαρίνος,  
7. Καλλίρης Πελοπίδας, συνδέθηκε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ  
8. Ζώγκος Ανδρέας 
9. Κεφάλας Σταύρος 
10. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
11. Τζέκου Παρασκευή 
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Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχαv.  
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, σχετικά με πρόσληψη προσωπικού 
μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους κ.λ.π.»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 241/27-4-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, καθώς και την 
από 30-3-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την  έγκρισή της από το Σώμα.  
Παίρνοντας το λόγο ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ άλλων αναφέρει ¨….διαφωνούμε ως προς την ενίσχυση του 
Κωδικού που αφορά τις Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων γιατί είναι άλλη μια προσπάθεια στην συνέχεια 
μιας πολιτικής που έχετε για την σταδιακή ιδιωτικοποίηση του τομέα της καθαριότητας…..¨   
Με την άποψη του κ. Σταυρέλη συμφωνεί και η κα. Ξύδη Μιχαλίτσα. 
Η αρνητική ψήφος των κ.κ. Σταυρέλη Νικόλαου, Μουρούτσου Γεώργιου, Μανωλάκη Δημήτριου, Στριμενοπούλου 
Γεωργίας,  Δόντη Μιχαήλ και Ξύδη Μιχαλίτσας 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 την 
παρ. IV  της εγκυκλίου 108 Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. 241/2022 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, την από 30-3-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, και τα παραπάνω εκτεθέντα, τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/205. 
οικ. 6325/18-04-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ.22206/16-04-2022 (ΦΕΚ 1882 Β΄) ΚΥΑ, 
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), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Με τις μη έγκυρες αρνητικές ψήφους των κ.κ. Σταυρέλη Νικόλαου, Μουρούτσου Γεώργιου, Μανωλάκη Δημήτριου, 
Στριμενοπούλου Γεωργίας, Δόντη Μιχαήλ και Ξύδη Μιχαλίτσας) 

 
Την τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2022, σύμφωνα με την αριθμ. 241/2022  απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:  

ΜΕΡΟΣ Α' 
Ως προς το μέρος των εσόδων : 
Ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 4319.0002 με τίτλο: Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 
ετών του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 2855/Β΄13-07-2020), Προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ με το ποσό των 121.500,00 ευρώ, 
το οποίο αντιστοιχεί στο 75% του μισθολογικού κόστους, όπως αυτό έχει προϋπολογιστεί από το τμήμα 
μισθοδοσίας του Δήμου, με ανώτατο ποσό τα 750,00 ευρώ. 

Στο σκέλος των εξόδων : 
Μειώνει: 

• Τον Κ.Α. 20/7135.0006 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ Κορίνθου» προϋπολογισμού 30.000,00€ 
κατά 11.443,60€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 18.556,40€. 

• Τον Κ.Α. 20/7135.0004 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων» προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά 8.000,00€ και η 
πίστωση διαμορφώνεται σε 2.000,00€ . 

• Τον Κ.Α. 35/6693.0002 με τίτλο «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, 
χώματος κήπων & διαφόρων υλικών κηποτεχνίας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 11.638,20€ και η πίστωση 
διαμορφώνεται σε 38.361,80€ . 

• Τον Κ.Α. 35/6662.0002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων» προϋπολογισμού 25.000,00€ 
κατά 5.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 20.000,00€ 

•  Τον Κ.Α. 35/6262.0023 με τίτλο «Προληπτικές και θεραπευτικές επεμβάσεις εντομοκτονίας, ζιζανιοκτονίας και 
μυοκτονίας σε κοινόχρηστους χώρους» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά 5.000,00€ και η πίστωση 
διαμορφώνεται σε 15.000,00€. 

• Τον Κ.Α. 35/6262.0004 με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» προϋπολογισμού 37.200,00€ κατά 5.000,00€ και η 
πίστωση διαμορφώνεται σε 32.200,00€. 

• Τον Κ.Α. 30/7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 
24.800,00€ κατά 20.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 4.800,00€. 

Μεταφέρει στο αποθεματικό  187.581,80 ευρώ  και από εκεί μεταφέρει συνολικά 203.729,08 ευρώ και : 
Ενισχύει: 
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• 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 
694.588,12€ με το ποσό των 36.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 730.588,12€ (τακτικά 14.940,00€ και 
επιχορήγηση 21.060,00 €) 

• Τον Κ.Α. 20/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 198.446,80€ με το ποσό των 10.443,60€ και τελικό προϋπολογισμό 
208.890,40€ (τακτικά 4.503,60€ και επιχορήγηση 5.940,00€) 

• Τον Κ.Α. 35.6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 92.776,00€ με το 
ποσό των 54.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 146.776,00 € (τακτικά 21.330,00 € και επιχορήγηση 32.670,00€) 

• Τον Κ.Α. 35.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου» 
προϋπολογισμού 22.693,64€ με το ποσό των 13.138,20€ και τελικό προϋπολογισμό 35.831,84€ (τακτικά 5.308,20 
€ και επιχορήγηση 7.830,00 €) 

• Δημιουργεί τον Κ.Α. 10.6041.0002 με τίτλο «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 16.704,00€ (τακτικά 5.850,00 € και 
επιχορήγηση 10.854,00€) 

• Δημιουργεί τον Κ.Α. 10.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών» προϋπολογισμού 4.064,08€  (τακτικά 1.418,08 € και επιχορήγηση 2.646,00€) 

• Τον Κ.Α. 30/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 139.200,00€ με το 
ποσό των 54.000,00€ και τελικό προϋπολογισμό 193.200,00 € (τακτικά 22.410,00 € και επιχορήγηση 31.590,00€) 

• Τον Κ.Α. 30/6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» 
προϋπολογισμού 39.216,64€ με το ποσό των 15.379,20 ευρώ και τελικό προϋπολογισμό 54.595,84 ευρώ (τακτικά 
6.469,20€ και επιχορήγηση 8.910,00€) 

 

ΜΕΡΟΣ B' 

Ως προς το μέρος των εξόδων : 

Μεταφέρει από το αποθεματικό 13.800,00 ευρώ και ενισχύει: 

• Τον Κ.Α. 10/6117.0002 με τίτλο: “Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών κτιρίων” προϋπολογισμού 23.000,00 €  με το 
ποσό των 13.800,00 € και τελικό προϋπολογισμό 36.800,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ Γ' 

Ως προς το μέρος των εξόδων : 
Μειώνει: 

• Τον Κ.Α. 10/6041.0001 με τίτλο: ¨Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών¨ προϋπολογισμού 5.282,40 € κατά το ποσό 1.056,48€ και τελικό προϋπολογισμό 
4.225,92€ . 

• Τον Κ.Α. 10/6054.0002 με τίτλο: ¨ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ) προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών¨ προϋπολογισμού 303,30€ κατά το ποσό 60,66€ και τελικό προϋπολογισμό 242,64€.  

Μεταφέρει από το αποθεματικό 1.117,14 ευρώ και δημιουργεί: 

• Τον Κ.Α. 15/6041.0004 με τίτλο: “Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ” προϋπολογισμού 
1.056,48€   

• Τον Κ.Α 15/6054.0003 με τίτλο: “εργοδοτικές εισφορές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ” προϋπολογισμού 
60,66 ευρώ  

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  11 / 124/ 2022 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 06 - 05 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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