
2η Ορθή επανάληψη 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 61 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 28-12-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 

Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, 

Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό 

Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 

9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για 

την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού 

Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 

Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, 

συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 61659/23-12-2022 

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 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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος εκτός ημερησίας διάταξης), 

2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας 

διάταξης).   
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         Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 851η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» 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 υπ’ αριθμ. 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 και θέτει υπόψη των Μελών της 

Επιτροπής την από 23-12-2022 εισήγηση σε 2η ορθή επανάληψη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΜΕΡΟΣ Α' 

Με την υπ΄ αρίθμ. 88367/22-12-2022 απόφαση επιχορήγησης του ΥΠ.ΕΣ κατανεμήθηκε στο Δήμο μας 

το ποσό των 136.441,00 «Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών λόγω επιβάρυνσης των 

προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους». Προτείνεται η αποδοχή και η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Αυξάνουμε : 

• Τον Κ.Α.  1211.0003 με τίτλο: «Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών λόγω επιβάρυνσης των 

προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»  προϋπολογισμού 454.603,62€ 

με το ποσό των 136.441,00€ και συνολικό προϋπολογισμό 591.044,62€ 
 
μεταφέρουμε στο αποθεματικό 136.441,00€ και ενισχύουμε ισόποσα: 
 

• Τον Κ.Α.  20/6211.0001 με τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 

και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»  προϋπολογισμού 1.651.800,00 € με 

το ποσό των 136.441,00€ και τελικό προϋπολογισμό 1.788.241,00€ 
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ΜΕΡΟΣ Β' 

Με την υπ΄αρίθμ 137403/21-12-2022 αναγγελία, σε εκτέλεση των υπ΄αρίθμ.. 86909/22 και 89689/22 

χρηματικών εντολών του ΥΠ.ΕΣ, κατανεμήθηκαν στο Δήμο μας 5.700,00€ για την κάλυψη δαπανών 

μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας στο Δήμο μας, περιόδου από 15/9/2022 έως 

31/12/2022 και 28.983,00€ για τις αμοιβές καθαριστριών των σχολείων. Σύνολο 34.683,00€ 

Προτείνεται η αποδοχή του ποσού και η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
• Ως προς το μέρος των εσόδων ενισχύουμε : 

• Τον κ.α 1211.0002 με τίτλο: «Επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών δαπανών -αμοιβές 

καθαριστριών σχολείων» προϋπολογισμού 382.290,00 € με το ποσό των 34.683,00€ 

και τελικό προϋπολογισμό 416.973,00€. 

μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό  34.683,00 € και από εκεί ενισχύουμε  ισόποσα: 

• Τον κ.α 15/6041.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» προϋπολογισμού 

396.162,00€ με το ποσό των 34.683,00€ και τελικό προϋπολογισμό 430.845,00€.  

 
ΜΕΡΟΣ Γ' 

 

Με τις υπ΄ αρίθμ. 116908/11-11-2022 & 137692/22/12/2022 αναγγελίες σε εκτέλεση χρηματικών 

εντολών του ΥΠ. ΕΣ  καταβλήθηκαν στο Δήμο Κορινθίων  οι ΙΑ’ και ΙΒ’ κατανομές ΚΑΠ, σύμφωνα με τις 

οποίες έχουμε υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ποσού κατά 1.184.183,64€. Προτείνεται η αποδοχή 

και η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Αυξάνουμε : 

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

προϋπολογισμού 7.242.417,48€ με το ποσό των 1.184.183,64€ και συνολικό προϋπολογισμό 

8.426.601,12€ 
 
μεταφέρουμε στο αποθεματικό 1.184.183,64€ και ενισχύουμε ισόποσα: 
 

• Τον Κ.Α.  00/6111.0001 με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»  προϋπολογισμού 

225.879,76€ με το ποσό των 184.183,64€ και τελικό προϋπολογισμό 410.063,40€ 

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

ή συμβιβαστικών πράξεων»  προϋπολογισμού 523.068,44€ με το ποσό των 1.000.000,00€ και 

τελικό προϋπολογισμό 1.523.068,44€ 
 

ΜΕΡΟΣ Δ' 

Με την υπ΄αρίθμ.333/22  απόφαση Δ.Σ είχαμε προβεί σε αναμόρφωση προϋπολογισμού για την 

τακτοποίηση της απορρόφησης της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση του covid-19. 

Λόγω νέων αναγκών που προέκυψαν και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προτείνουμε την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
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• Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνουμε : 

• Τον Κ.Α. 15/6481.0002 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου»  προϋπολογισμού 284.603,08€ κατά το ποσό των 30.538,64€ (covid-19) και 

συνολικό προϋπολογισμό 254.064,44€. (covid-19:45.027,78€, τακτικά 209.036,66). Αντίστοιχα 

ενισχύουμε με τακτικά μέσω του αποθεματικού και ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται 

σε 284.603,08€ (covid-19:45.027,78€ ,239.575,30 τακτικά). 
• Τον Κ.Α. 00/6221.0001 με τίτλο: «Ταχυδρομικά τέλη»  προϋπολογισμού 60.000,00€ κατά το 

ποσό των 59.416,00€ (covid-19). και συνολικό προϋπολογισμό 584,00€.  
 
Mέσω του αποθεματικού μεταφέρουμε 89.954,64€ και ενισχύουμε: 

 
• Τον Κ.Α. 00/6715.0019 με τίτλο: «Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»  

προϋπολογισμού 1.474.151,09€ με το ποσό των 89.954,64€ (covid-19) και συνολικό 

προϋπολογισμό 1.564.105,73€. Αντίστοιχα μεταφέρουμε ποσό 89.954,64 από τακτικά για την 

ταυτόχρονη ενίσχυση των Κ.Α 15/6481.0002 (30.538,64€) και 00/6221.0001 (59.416,00€) με 

τακτικά και ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε  1.474.151,09€ (89.954,64€ covid-19, 

1.384.196,45€ τακτικά. 
 

ΜΕΡΟΣ Ε  ' 

 

Με την υπ΄αρίθμ.227/22  απόφαση Δ.Σ είχαμε προβεί σε αναμόρφωση προϋπολογισμού για την 

τακτοποίηση της απορρόφησης της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των δαπανών από την αύξηση 

του ενεργειακού κόστους. 

Λόγω νέων αναγκών που προέκυψαν και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία προτείνουμε την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
• Ως προς το μέρος των εξόδων: 

Μειώνουμε : 

• Τον Κ.Α. 20/7325.0002 με τίτλο: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού»  προϋπολογισμού 

108.000,00€ κατά το ποσό των 35.000,00€ (επιχορήγηση) και συνολικό προϋπολογισμό 

73.000,00€. Αντίστοιχα ενισχύουμε με τακτικά μέσω του αποθεματικού και ο τελικός 

προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 108.000,00€ ( επιχορήγηση: 0,00€ , 108.000,00 τακτικά). 
• 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€ (επιχορήγηση) και 

συνολικό προϋπολογισμό 0.00€. Αντίστοιχα ενισχύουμε με τακτικά μέσω του αποθεματικού και 

ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 37.200,00€ ( επιχορήγηση: 0,00€ , 37.200,00 

τακτικά). 
 
Mέσω του αποθεματικού μεταφέρουμε 72.200,00€ και ενισχύουμε: 

• Τον Κ.Α. 20/6211.0001 με τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών 

και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»  προϋπολογισμού 1.651.800,00€ 

(210.000,00 επιχορήγηση και 1.441.800,00€ τακτικά) με το ποσό των 35.000,00€ 

(επιχορήγηση)  . Αντίστοιχα μεταφέρουμε ποσό 35.000,00 από τακτικά για την ταυτόχρονη 

ενίσχυση των Κ.Α 20/7325.0002 και ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε  

1.651.800,00€ (245.000,00€ επιχορήγηση ,1.406.800,00 € τακτικά.) 
• Τον Κ.Α. 20/6641.0001 με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων»  προϋπολογισμού 1.330.218,07€ (τακτικά) με το ποσό των 37.200,00€ (επιχορήγηση)  

. Αντίστοιχα μεταφέρουμε ποσό 37.200,00 από τακτικά για την ταυτόχρονη ενίσχυση του Κ.Α 

20/6236.0005 και ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε  1.330.218,07€ (37.200,00€ 

επιχορήγηση ,1.293.018,07€ τακτικά.) 
 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ' 
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Σύμφωνα με σχετικές  ενημερώσεις μέσω του ΟΠΣ 2014-2020 ενεργοποιήθηκε για το δήμο μας η 
διαδικασία ανάκλησης ποσών: α) 23,20€ για τον τίτλο πράξης: Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας 
Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) και β) 13.000,00€ για τον τίτλο πράξης: Λειτουργία κέντρου 
συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων, που 
κρίθηκαν ως λιμνάζοντα, σε εκτέλεση της Εγκυκλίου του γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με αριθμ. Πρωτ. 66820/1-7-2022 και θέμα: Εκτέλεση ΠΔΕ 2022-
Ενεργοποίηση διαδικασίας ανακλήσεων λιμναζόντων ποσών.  
Για την επιστροφή από το Λογαριασμό του Δήμου μας του ποσού των 13.023,20€ συνολικά θα 
πρέπει να εκδώσουμε χρηματικό ένταλμα λογιστικής τακτοποίησης και για αυτό το λόγο προτείνεται 
η τροποποίηση του Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως ακολούθως : 
 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
• Ως προς το μέρος των εξόδων: 

μειώνουμε : 

• Τον κ.α 60/6041.0002 με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας 

ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών» προϋπολογισμού 54.179,87€ 

κατά το ποσό των 6.424,35€ και τελικό προϋπολογισμό 47.755,52€.  

• Τον κ.α 60/6054.0002 με τίτλο: «Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου 

Συμβουλευτικής Γυναικών» προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 3.525,65€ 

και τελικό προϋπολογισμό 11.474,35€.  

• Τον κ.α 60/6473.0001 με τίτλο: «Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 

Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών» προϋπολογισμού 4.600,00€ κατά το ποσό των 

3.050,00€ και τελικό προϋπολογισμό 1.550,00€.  

μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό  13.000,00 και από εκεί μεταφέρω συνολικά 13.023,20€ και 

ενισχύουμε  ισόποσα: 

 

• Τον κ.α 60/8261.0001 με τίτλο: «Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής 

χρηματοδότησης ΕΣΠΑ» προϋπολογισμού 400.000,00€ με το ποσό των 13.023,20€ 

και συνολικό προϋπολογισμό 413.023,20€. 

 
 

ΜΕΡΟΣ Ζ ' 

 

Μετά από σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το 

Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να προβούμε σε ενέργειες για την επιστροφή ποσών ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων, δεδομένου ότι από 15/9/2020 έως 31/12/2022 γινόμαστε 

αποδέκτες επιχορηγήσεων για τα Δημόσια ΙΕΚ και τα ΣΔΕ που λειτουργούν στο Δήμο μας για 

την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας. Πληροφορηθήκαμε ότι εκ 

παραδρομής λαμβάνουμε και τη χρηματοδότηση του Δ. ΙΕΚ που υπάγεται διοικητικά στο Δήμο 

Λουτρακίου- Περαχώρας. 

Μέχρι σήμερα οι επιχορηγήσεις έχουν ανέλθει σε 38.400,00€ και από αυτά έχουν διατεθεί από 

το Δήμο μας πιστώσεις 6.669,33€ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού 

καθαριότητας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). 

Προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού ως εξής: 

 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 

 
• Ως προς το μέρος των εξόδων: 
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Μειώνουμε : 

• Τον Κ.Α. 10.6011.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων»  προϋπολογισμού 1.021.059,48€ κατά το 

ποσό των 31.433,62€ και συνολικό προϋπολογισμό 989.625,86€.  
• Τον Κ.Α. 10/6041.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ 

Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών»  προϋπολογισμού 4.225,92€ κατά το ποσό των 

297,05€ και συνολικό προϋπολογισμό 3.928,87€.  
Mέσω του αποθεματικού μεταφέρουμε 31.730,67€ και δημιουργούμε: 

      Τον Κ.Α 15/8261.0001 με τίτλο: «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών 

ποσών» προϋπολογισμού 31.730,67€ 

 
 

 

ΜΕΡΟΣ Η ' 

Με την υπ΄αρίθμ. 399/2022 απόφαση Δ.Σ εγγράψαμε έξοδο στον προϋπολογισμό για την 

κάλυψη μέσω των σχολικών επιτροπών των εξόδων λειτουργίας  σχολικών μονάδων που 

προκύπτουν από τη στέγαση  των δομών υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων του ΥΠΑΙΘ για 

το σχολικό έτος 2020-2021.Εκ παραδρομής εγγράψαμε στο σκέλος των εσόδων στον κ.α 

5119.0001 ποσό 3.200,00 ενώ το ποσό αυτό ήταν ήδη εγγεγραμμένο από τον 12ο του  2021. 

Προτείνεται η τακτοποίηση των εγγραφών και η διόρθωση του μέρους Α΄ της ως άνω 

απόφασης ως εξής: 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
 

• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

Μειώνουμε : 

• Τον Κ.Α. 5119.0001 με τίτλο: «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη εν γένει  δαπανών του Δήμου» προϋπολογισμού 1.754.309,24€ κατά το ποσό των 

3.200,00€ και συνολικό προϋπολογισμό 1.751.109,24€.  
Μέσω του αποθεματικού: 

Μειώνουμε: 
• Τον Κ.Α. 40/6011.0001 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,  γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας»  προϋπολογισμού 

240.583,00€ κατά το ποσό των 3.200,00€  και συνολικό προϋπολογισμό 237.383,00€,  
• Τον ΚΑ 00/6711.0001 με τίτλο: «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές,» προϋπολογισμού 

728.566,00€ κατά το ποσό των 3.200,00€ και συνολικό προϋπολογισμό 725.366,00€., 

προκειμένου εν συνεχεία να αυξηθεί μέσω του αποθεματικού. 
• Ο Κ.Α 00/6711.0001 με τίτλο: «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές,» προϋπολογισμού 

725.366,00€ με το ποσό των 3.200,00€  και συνολικό προϋπολογισμό 728.566,00€. 
 

ΜΕΡΟΣ Θ ' 

Για τις ανάγκες κάλυψης δαπανών κρατήσεων προτείνεται η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού ως εξής: 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
 

• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

αυξάνουμε : 

• Τον Κ.Α. 4131.0001 με τίτλο: «ΙΚΑ-ΤΕΑΜ»  προϋπολογισμού 2.250.000,00€ με το ποσό των 

150.000,00€ και συνολικό προϋπολογισμό 2.400.000,00€.  
Μέσω του αποθεματικού μεταφέρουμε 150.000,00€ και ενισχύουμε: 

• Τον Κ.Α 00/8231.0001 με τίτλο: «ΙΚΑ-ΤΕΑΜ»  προϋπολογισμού 2.250.000,00€ με το ποσό των 

150.000,00€ και συνολικό προϋπολογισμό 2.400.000,00€.  
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ΜΕΡΟΣ Ι ' 

 

Με το υπ΄αρίθμ. 90260/23-12-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ έγινε η κατανομή για την υλοποίηση 

δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους Δήμους της χώρας από τους ΚΑΠ 

έτους 2022. Προτείνεται η αποδοχή και η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής: 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
 

• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

αυξάνουμε : 

• Τον Κ.Α. 1219.0011 με τίτλο: «Επιχορήγηση για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους» προϋπολογισμού 

25.300,00€  
Μέσω του αποθεματικού μεταφέρουμε 25.300,00€ και ενισχύουμε: 

• Τον Κ.Α 15/7311.0002 με τίτλο: «Κατασκευή πανσιόν φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και 

δημοτικού κτηνιατρείου»  προϋπολογισμού 150.000,00€ με το ποσό των 25.300,00€ και 

συνολικό προϋπολογισμό 175.300,00€.  
 

ΜΕΡΟΣ ΙΑ ' 

 
Με τα υπ΄αρίθμ. 3705 και 3706/28-12-2022 γραμμάτια ο Δήμος εισέπραξε 22.853,31€ για την 

κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 

4.31879/οικ.3.1604/ΦΕΚ 3172Β’. Προτείνεται η αποδοχή και η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού ως εξής: 

• ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2022 
 

• Ως προς το μέρος των εσόδων: 

αυξάνουμε : 

• Τον Κ.Α. 4319.0001 με τίτλο: «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)»  προϋπολογισμού 

76.633,03€ με το ποσό των 22.853,31€ και τελικό προϋπολογισμό 99.486,34€ 
Μέσω του αποθεματικού μεταφέρουμε 22.853,31€ και ενισχύουμε: 

• Τον Κ.Α. 00/6718.0027 με τίτλο: «Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων απο 
ΟΑΕΔ»  προϋπολογισμού 76.633,03€ με το ποσό των 22.853,31€ και τελικό προϋπολογισμό 
99.486,34€>>. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε: α) την αποδοχή του ποσού των 136.441,00 που 

κατανεμήθηκε στο Δήμο μας σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 88367/22-12-2022 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ 

«Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την 

αύξηση του ενεργειακού κόστους», β) την αποδοχή του ποσού των 34.683,00€ που 

κατανεμήθηκαν στο Δήμο μας για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού 

καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της 

επικράτειας στο Δήμο μας, περιόδου από 15/9/2022 έως 31/12/2022σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ 

137403/21-12-2022 αναγγελία, σε εκτέλεση των υπ΄αρίθμ.. 86909/22 και 89689/22 χρηματικών 

εντολών του ΥΠ.ΕΣ., γ) την αποδοχή του ποσού 1.184.183,64€ σύμφωνα με τις υπ΄ αρίθμ. 

116908/11-11-2022 & 137692/22/12/2022 αναγγελίες σε εκτέλεση χρηματικών εντολών του ΥΠ. 

ΕΣ  καταβλήθηκαν στο Δήμο Κορινθίων  οι ΙΑ’ και ΙΒ’ κατανομές ΚΑΠ, σύμφωνα με τις οποίες 
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έχουμε υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ποσού κατά 1.184.183,64€, δ) την αποδοχή του ποσού 

των 25.300,00 € που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας από τους ΚΑΠ 2022 έτους, σύμφωνα με την υπ΄ 

αρίθμ. 90260/23-12-2022 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ε) την αποδοχή του ποσού των 22.853,31 €, σύμφωνα με τα υπ΄ 

αριθμ. 3705 και 3706/28-12-2022 γραμμάτια είσπραξης, για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών  

των επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604/ΦΕΚ 3172Β΄. και 

στ)  να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την από 23.12.2022 εισήγηση σε 2η ορθή 

επανάληψη  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων. 

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 23.12.2022 εισήγηση σε 2η ορθή επανάληψη 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

(Α' 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική 

διάταξη  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α) Αποδέχεται το ποσό των 136.441,00 που κατανεμήθηκε στο Δήμο μας σύμφωνα με την υπ΄ 

αρίθμ. 88367/22-12-2022 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ «Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών λόγω 

επιβάρυνσης των προϋπολογισμών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους»,  

Β) Αποδέχεται το ποσό των 34.683,00€ που κατανεμήθηκαν στο Δήμο μας για την κάλυψη 

δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στα Δ.ΙΕΚ και τα ΣΔΕ της επικράτειας στο Δήμο μας, περιόδου από 15/9/2022 

έως 31/12/2022 σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ 137403/21-12-2022 αναγγελία, σε εκτέλεση των υπ΄ 

αρίθμ.. 86909/22 και 89689/22 χρηματικών εντολών του ΥΠ.ΕΣ.,  

Γ) Αποδέχεται το ποσό των 1.184.183,64€ σύμφωνα με τις υπ΄ αρίθμ. 116908/11-11-2022 & 

137692/22/12/2022 αναγγελίες σε εκτέλεση χρηματικών εντολών του ΥΠ. ΕΣ. καταβλήθηκαν στο 

Δήμο Κορινθίων οι ΙΑ’ και ΙΒ’ κατανομές ΚΑΠ, σύμφωνα με τις οποίες έχουμε υπέρβαση του 

προϋπολογισθέντος ποσού κατά 1.184.183,64€.  

Δ)  Αποδέχεται το ποσό των 25.300,00 € έτους, σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 90260/23-12-2022 

απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς που 

κατανεμήθηκε στο Δήμο μας από τους ΚΑΠ  έτους 2022. 

Ε) Αποδέχεται το ποσό των 22.853,31 €, σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ. 3705 και 3706/28-12-2022 

γραμμάτια είσπραξης, για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών των επιχορηγούμενων 

ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604/ΦΕΚ 3172Β΄ 

ΑΔΑ: ΨΡΟΤΩΛ7-ΜΘΟ



ΣΤ) Υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του 

Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά 

περιγράφεται στην από 23-12-2022 εισήγηση σε 2η ορθή επανάληψη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων.  

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 61/851/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 29-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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