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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 32/03.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 493/2019
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 3η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 4555/2018
άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 43015/29-11-2019 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 παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
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Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος
Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
Κόλλια Κωνσταντίνα
Πούρος Γεώργιος
Μπίτζιος Δημήτριος
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πνευματικός Αλέξανδρος
Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 1ο ΗΔΘ
Ζώγκος Ανδρέας -Αντιπρόεδρος
Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
Μπουρσέ Ηλίας
Σταυρέλης Νικόλαος
Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
Μουρούτσος Γεώργιος
Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΗΔΘ
Μανωλάκης Δημήτριος
Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 1ο ΗΔΘ
Δόντης Μιχαήλ
Λαμπρινός Παναγιώτης
Κορδώσης Χρήστος, αποχώρησε στο μέσον του 7ο ΗΔΘ
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πλατής Σπυρίδων
Πιέτρης Τιμολέων
Ασημακόπουλος Μάριος
Τζέκου Παρασκευή

ΑΠΟΝΤΑ
1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
2. Κεφάλας Σταύρος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και
αποχώρησε στο τέλος του 7ου ΗΔΘ
3. Καλλίρης Πελοπίδας
4. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και
αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΗΔΘ

5. Γκερζελής Ιωάννης
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατέσσερις (14) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω
πρόσκληση.
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Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου
Ζούζας Γεώργιος - Στεφανίου
Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου

Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

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 του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 7 ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν ληφθεί η με αριθμ. 449/2019 απόφαση περί τροποποίησης του
Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019 και η με αριθ. 475/2019 απόφαση περί
τροποποίησης της αριθ. 449/2019 ως προς το μέρος Ε΄. Κατά την διενέργεια ελέγχου της αριθ. 449/2019 διαπιστώθηκε η
ανάγκη να τροποποιηθεί ως προς το μέρος Α’ και ως προς το μέρος Δ’.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. 42/514/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εισηγείται σχέδιο τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019 σύμφωνα με την
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. 42/514/2019 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς
στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. : 1. Πνευματικού Αλέξανδρου, 2. Ζώγκου Ανδρέα, 3. Κεφάλα Σταύρου, 4. Μπουρσέ Ηλία, 5.
Ραντίτσα – Βασιλάκου Μαρίνα)
Α) Την ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 449/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το Μέρος Α΄ και ως προς το
Μέρος Δ’ και την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019, όπως
αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 42/514/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α'
Αποδέχεται και εγγράφει ποσό 22.961,74€ για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελούμενων για το μήνα
Ιούλιο και αντιστοίχως για τον Αύγουστο ποσό 27.591,47€ που θα καταβληθεί στο Δήμο, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ.
64264214, 64264128, 64264096/7-11-2019 αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης των ασφαλιστικών εισφορών από τον
ΟΑΕΔ, και :
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει :
 τον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο: 'Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ
4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)' προϋπολογισμού 10.697,42€ με το ποσό των 50.553,21€ και η
πίστωση διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των 61.250,63€
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Μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει:
 τον Κ.Α 00/6718.0027 με τίτλο: 'Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων από ΟΑΕΔ'
προϋπολογισμού 10.170,10€ με το ποσό των 50.553,21€ και τελική πίστωση 60.723,31€
ΜΕΡΟΣ Β'
Στο υπ΄ αρίθμ. 38173/29-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του
Κ.Α 30/7133.0001 για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας σε προμήθεια κλιματιστικών, και συγκεκριμένα:
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
 τον Κ.Α 30/6117.0010 με τίτλο: ”Υπηρεσίες συμβούλου για την διατύπωση προτάσεων ενεργειακής και βιοκλιματικής
αναβάθμισης νέου κλειστού γυμναστηρίου Κορίνθου” προϋπολογισμού 24.800,00€ κατά το ποσό των 24.800,00€ και
η πίστωση ανέρχεται σε 0,00€, δεδομένου ότι η εν λόγω δαπάνη πληρώθηκε ως οφειλή.
Μεταφέρει στο αποθεματικό 24.800,00 € και από εκεί μεταφέρει συνολικά 14.000,00€ και:
Ενισχύει:
 τον Κ.Α. 30/7133.0001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» προϋπολογισμού 2.000,00 € με το ποσό των
14.000,00€ ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.000,00 ευρώ.
ΜΕΡΟΣ Γ'
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει:
 την πίστωση με Κ.Α. 10/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού
1.109.040,92€ κατά 26.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.082.540,92€. Η παραπάνω μείωση επιτρέπεται
λόγω παράτασης αποσπάσεων οι οποίες αρχικά έληγαν μέσα στο έτος 2019 καθώς και μη ολοκλήρωσης
διαδικασιών μετατάξεων, οι δαπάνες των οποίων είχαν προϋπολογιστεί.
 την πίστωση με Κ.Α. 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού
1.351.100,32€ κατά 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.336.100,32€. Η παραπάνω μείωση επιτρέπεται
λόγω αρχικής πρόβλεψης μεγαλύτερου ποσού στον προϋπολογισμό από εκκρεμείς προσλήψεις των οποίων η
διαδικασία καθυστέρησε να ολοκληρωθεί.
 την πίστωση με Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ποσού 460.721,65€ κατά 4.000,00€
και η πίστωση διαμορφώνεται σε 456.721,65€.
Μεταφέρει στο αποθεματικό 45.500,00 € και από εκεί μεταφέρει συνολικά 47.500,00€ και:
Αυξάνει:
 την πίστωση στον Κ.Α 15/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής
Πολιτικής» ποσού 506.931,24€ με 25.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 531.931,24€. Μισθολογικές ωριμάνσεις
του υπάρχοντος προσωπικού καθώς και μετάταξη υπαλλήλου από άλλο Δήμο καθιστούν αναγκαία την αύξηση της
πίστωσης τόσο των αποδοχών όσο και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών κύριας σύνταξης.
 την πίστωση στον Κ.Α 15/6051.0002 με τίτλο «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης
δημοσίου) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής» ποσού 47.956,80€ με
1.500€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 49.456,80€
 την πίστωση στον Κ.Α 20/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού
160.248,00€ με 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 175.248,00€.
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Ο προϋπολογισμός του κόστους του προσωπικού ορισμένου χρόνου ήταν μικρότερος σε σχέση με το πραγματικό
κόστος λόγω επιδομάτων τέκνων, επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
την πίστωση στον Κ.Α 00/6222.0001 με τίτλο «Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού” προϋπολογισμού 9.000,00€ με το ποσό των 4.000,00€ και η πίστωση ανέρχεται σε 13.000,00€
την πίστωση στον Κ.Α 00/6331.0001 με τίτλο «Λοιποί φόροι και τέλη” προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των
2.000,00€ και η πίστωση ανέρχεται σε 17.000,00€
ΜΕΡΟΣ Δ'

Σύμφωνα με το από 28/11/2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας :
ΜΕΡΟΣ Α
Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
Με την αριθμ. 30292/19-4-2019 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της Χώρας από το
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», κατανεμήθηκε στους Δήμους της Χώρας επιχορήγηση για την υλοποίηση έργων και
επενδυτικών δραστηριοτήτων, τα οποία να εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΙΙ». Το δικαιούμενο ποσό για το Δήμο Κορινθίων ανέρχεται στα 807.200,00 €. Εν συνεχεία με την αριθμ. 66621/25-6-2019
«Αναγγελία Πίστωσης» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενημερώθηκε ο Δήμος Κορινθίων ότι κατατέθηκε στο
λογαριασμό του Δήμου το ποσό των 403.600,00 € (καταβολή του 50% της επιχορήγησης της ανωτέρω 30292/19-4-2019
Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.)
Αποδεχόμαστε τη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 807.200,00 € από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 καθώς και τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 με πηγή
χρηματοδότησης την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ως εξής:
Κ.Α. Εσόδου
1322.0013

Τίτλος

Προτεινόμενος
Προϋπολογισμός
Χρηματοδότηση Δήμου Κορινθίων από το Πρόγραμμα 403.600,00
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Ενισχύει ισόποσα τό αποθεματικό και μεταφέρει στο σκέλος των εξόδων :
Κωδικός
Κ.Α. Εξόδου
Τίτλος
Έργου
1184
64/7332.0002
Ανάπλαση εισόδων και πεζοδρομίων πόλης Κορίνθου
ΣΥΝΟΛΟ :

Προτεινόμενος
Προϋπολογισμός
403.600,00
403.600,00 €

ΜΕΡΟΣ Β
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Λαμβάνοντας υπόψη :
 την αριθμ. 475/2019 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγγράφηκε στον Κ.Α. 64/7412.0001 πίστωση
ποσού 42.222,14 € με τίτλο «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» με πηγή χρηματοδότησης το ΕΣΠΑ (Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ. 2014 -2020) &
 το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών, που συντάχθηκε από την Ομάδα Υποστήριξης Δικαιούχων ΕΣΠΑ,
της ΜΟΔ Α.Ε. που μας υποστηρίζει στην υλοποίηση του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων»,
όπου έχει υπολογιστεί το κόστος δημοπράτησης της μελέτης «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης
του έργου Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» στο ύψος των 118.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24 %).
Καταργεί το έργο με Κ.Α. 30/7311.0008 και τίτλο «Κατασκευή αναψυκτηρίου στην περιοχή ΒΑΡΧΑΡΤ»
προϋπολογισμού 74.000,00 € (που δεν θα υλοποιηθεί στο τρέχον έτος)
Μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό και από εκεί, μεταφέρει το ποσό των 75.777,86€ και :
Ενισχύει:.
 τον Κ.Α. 64/7412.0001 και τίτλο «Ενέργειες και διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» με το ποσό των 75.777,86 € από Π.Δ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των
118.000,00€ [ 42.222,14 € από ΕΣΠΑ και 75.777,86 από ΠΔ]
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ΜΕΡΟΣ Ε'
Κατά τη διενέργεια ελέγχου της υπ΄ αρίθμ. 449/2019 απόφασης Δ.Σ., περί τροποποίησης του Προϋπολογισμού και του
Τεχνικού Προγράμματος διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησής της ως εξής:
Α) Ως προς το μέρος Α', αναφορικά με την τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού, ως προς το μέρος των
εσόδων, η παράγραφος διορθώνεται ,
από:
Ενισχύει:
 τον Κ.Α 0619.0005 με τίτλο: ' σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου ' προϋπολογισμού 31.779,38€ με το ποσό των
29.312,15€ (αρχικά με το υπ΄ αρίθμ 2855/30-9-2019 γραμμάτιο εισπράξαμε ποσό 52.091,53€ και προτείνεται η
ενίσχυση του Κ.Α με το ποσό των 20.312,15.Για την παρούσα αναμόρφωση απαιτείται επιπλέον ενίσχυση ύψους
9.000,00€, συνολικού ποσού 29.312,15€) και διαμορφώνεται τελικά το ποσό σε 61.091,53€
σε:
Ενισχύει:
 τον Κ.Α 0619.0005 με τίτλο:' σίτιση μαθητών μουσικού Γυμνασίου ' προϋπολογισμού 31.779,38€ με το ποσό των
29.312,15€ (αρχικά με το υπ΄ αρίθμ 2855/30-9-2019 γραμμάτιο εισπράξαμε ποσό 52.091,53€ και ενισχύει τον Κ.Α
με το ποσό των 20.312,15. Για την παρούσα αναμόρφωση απαιτείται επιπλέον ενίσχυση ύψους 9.000,00€
συνολικού ποσού 29.312,15€ (μειώνουμε ισόποσα μέσω του αποθεματικού τον Κ.Α 0611.0001 με τίτλο: ”ΚΑΠ για
την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)”, προϋπολογισμού 7.065.481,20€ κατά το ποσό των 9.000,00€
και τελική πίστωση 7.056.481,20€ και ενισχύουμε τον Κ.Α 0619.0005 προϋπολογισμού 52.091,53€ με το ποσό των
9.000,00€ και τελική πίστωση 61.091,53€)
Β) Ως προς το μέρος Δ', ως προς την τροποποίηση του Δημοτικού προϋπολογισμού, η πρόταση διορθώνεται :
από:
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί :
 τον ΚΑ 1322.0012 με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο
Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Κορινθίας» προϋπολογισμού 362.880,00€
Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 362.880,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και:
Δημιουργεί :
 τον ΚΑ 60/7425.0001 με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο
Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Κορινθίας » προϋπολογισμού 362.880,00€
σε:
Για την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια κατανομή
δαπάνης, όπως αποτυπώνεται στο τεχνικό Δελτίο της Πράξης :
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί :
 Τον ΚΑ 1322.0012 με τίτλο: «Συγκρότηση και λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο
Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Κορινθίας» προϋπολογισμού 3.952,00€
Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 3.952,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και:
Δημιουργεί :
 Τον ΚΑ 60/6041.0003 με τίτλο: «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου
κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Κορινθίας» προϋπολογισμού
3.166,00€
 Τον ΚΑ 60/6054.0003 με τίτλο: «Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου κοινότητας και κινητής
μονάδας στο Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την ΠΕ Κορινθίας » προϋπολογισμού 786,00€
κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν.
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32 / 493 / 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 05 - 12 - 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

