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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 45
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 28704/24-9-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής
Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος

Βασίλειος,

Πρόεδρος,

2)Ζαχαριάς

Σπυρίδων,

3)Κόλλια

Κωνσταντίνα,

4)Πνευματικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 6ΨΔΝΩΛ7-ΡΨ2

ΑΠΟΦΑΣΗ 418η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή
χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων έτους 2020»
αναφέρει ότι την 22/8/2020 δημοσιεύτηκε η Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 161/22.08.2020 τεύχος Α΄), σύμφωνα με
την

οποία:

1.Αποδοχές

πάσης

φύσεως

χρηματοδοτήσεων,

επιχορηγήσεων,

συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης
πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής
Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης,
επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι
οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως
επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής
Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν
διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία
της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

2.Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν έως τις 31

Δεκεμβρίου 2020. Ακολούθως θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 27964/18-9-2020
σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως
εξής:
Θέμα: «Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού €150.000,00 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), τροποποίηση προϋπολογισμού και
τεχνικού προγράμματος»
Σχετ.: Η αριθ. 58665/14.09.2020 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Χρηματοδότηση του
Δήμου Κορινθίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται
από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω69Χ46ΜΤΛ6-037)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισμός
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»
2. Την αριθ. 5618/24.07.2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κήρυξης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού,
Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 22.07.2020
3. Το ν. 4722/2020 (Α΄ 177) , «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και
διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A' 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των
σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που
επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και άλλες διατάξεις για
την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων
ζητημάτων.», άρθρο 2
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Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 58665/14.09.2020 Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Χρηματοδότηση του Δήμου Κορινθίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω69Χ46ΜΤΛ6-037).
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού €150.000,00 για την υλοποίηση έργου πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 22.07.2020.
Γ. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους ως
ακολούθως :
Γ1.
Εγγραφή του ποσού των €150.000,00 [Πηγή Χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 του Υπουργείου
Εσωτερικών για «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στις κοινότητες
κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων
μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020» σε Κ.Α. Εσόδου 1322.00ΧΧ
(Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς) &
Γ2.
 Εγγραφή νέας πίστωσης σε Κ.Α. εξόδου 30/7333.00ΧΧ του προϋπολογισμού με τίτλο
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στις κοινότητες κοινοτήτων
Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την
καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020» και ποσό €350.000,00 [Πηγή
Χρηματοδότησης €150.000,00 από ΠΔΕ και €200.000,00 από ΣΑΤΑ 2020]
 Μείωση κατά € 200.000,00 [ΣΑΤΑ 2020] της πίστωσης του έργου με Κ.Α. εξόδου
30/7333.0006 «Οδοποιία Δήμου Κορινθίων» και τελική πίστωση €1.506.000,00 [ΤΑΚΤΙΚΑ
ΕΣΟΔΑ €999.950,00 και ΣΑΤΑ 2020 ποσό €506.050,00] (για το έργο ολοκληρώνεται η διαδικασία
ανάδειξης αναδόχου και σύναψης σύμβασης)
Γ.3
Ένταξη του νέου έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών
υποδομών και έργα πρόληψης στις κοινότητες κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου
και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις
22.07.2020» και ποσό €350.000,00 [Πηγή Χρηματοδότησης €150.000,00 από ΠΔΕ και €200.000,00
από ΣΑΤΑ 2020]
Επίσης, ο Πρόεδρος 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 αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
αποτελεί κατ' ουσίαν 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.
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Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α'
To Aυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού μας κοινοποίησε το υπ΄αρίθμ. 27964/18-9-2020 έγγραφο
περί αποδοχής Χρηματοδότησης ποσού €150.000,00 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), τροποποίησης προϋπολογισμού
και τεχνικού προγράμματος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 58665/14.09.2020 Απόφαση Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Χρηματοδότηση του Δήμου Κορινθίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω69Χ46ΜΤΛ6-037)
Συγκεκριμένα και έχοντας υπόψη:
 Την αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισμός
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»
 Την αριθ. 5618/24.07.2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κήρυξης σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού,
Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020
 Το ν. 4722/2020 (Α΄ 177) , «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της
αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A' 157) και β) της από
22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των
αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη
προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών
επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α' 161) και άλλες διατάξεις για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων
επειγόντων ζητημάτων.», άρθρο 2
Εισηγείται:
Α. Την αποδοχή των όρων της αριθμ. 58665/14.09.2020 Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Χρηματοδότηση του Δήμου Κορινθίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω69Χ46ΜΤΛ6-037).
Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού €150.000,00 για την υλοποίηση έργου πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 22.07.2020.
Γ. Την τροποποίηση του Προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους ως
ακολούθως :
ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργούμε:
 Τον Κ.Α. Εσόδου 1322.0016 με τίτλο: “ Επιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών των
οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στις κοινότητες κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού,
Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική
πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020&” προϋπολογισμού €150.000,00 [Πηγή
Χρηματοδότησης ΣΑΕ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών ]
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνουμε:
 Τον Κ.Α. 30/7333.0006 με τίτλο: «Οδοποιία Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού
€1.706.000,00(για το έργο ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου και σύναψης
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σύμβασης) κατά το ποσό των € 200.000,00 [ΣΑΤΑ 2020] και τελικού προϋπολογισμού
1.506.000,00€ [ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ €999.950,00 και ΣΑΤΑ 2020 ποσό €506.050,00]
μεταφέρουμε στο αποθεματικό το ποσό των 350.000,00€ [150.000,00 από ΠΔΕ και €200.000,00
από ΣΑΤΑ 2020] με το οποίο το ενισχύουμε και απο εκεί δημιουργούμε ισόποσα :
 Τον Κ.Α. εξόδου 30/7333.0007 του με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών
και έργα πρόληψης στις κοινότητες κοινοτήτων Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου
και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε
στις 22.07.2020» προϋπολογισμού €350.000,00 [Πηγή Χρηματοδότησης €150.000,00 από
ΠΔΕ και €200.000,00 από ΣΑΤΑ 2020]
Δ. Την ένταξη του νέου έργου με κ.α
30/7333.0007 στο Τεχνικό Πρόγραμμα με τίτλο
«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και έργα πρόληψης στις κοινότητες κοινοτήτων
Ξυλοκέριζας, Σοφικού, Αθικίων, Γαλατακίου και Αγίου Ιωάννη του Δήμου Κορινθίων μετά την
καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22.07.2020» προϋπολογισμού €350.000,00 [Πηγή
Χρηματοδότησης €150.000,00 από ΠΔΕ και €200.000,00 από ΣΑΤΑ 2020]
ΜΕΡΟΣ Β'
Σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 27382/14-9-2020 έγγραφο του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού
προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:
ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2020
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνουμε:
τον κ.α
15/6472.0001 με τίτλο :''Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων'” προϋπολογισμού
50.000,00€ κατά το ποσό των 40.000,00€ και τελικό Προϋπολογισμό 10.000,00€
μεταφέρουμε στο αποθεματικό το ποσό των 40.000,00€ με το οποίο το ενισχύουμε και απο εκεί
μεταφέρουμε 50.000,00€ συνολικά και ενισχύουμε:
τον κ.α 30/7135.0007 με τίτλο “Προμήθεια υπαίθριων οργάνων γυμναστικής” προύπολογισμού
50.000,00€

Τέλος, ο Πρόεδρος αναφέρει πως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα
πρέπει να αποδεχθεί την ως άνω αναφερόμενη χρηματοδότηση και να υποβάλλει προς ψήφιση στο
Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020, σύμφωνα με τις ως άνω εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, του Ν. 4623/2019, όπως ισχύει, τις
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, της παρ. 2 του άρθρου
24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14-03-2020), όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄/20-03-2020), του
άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 161/Α'/22-08-2020), του άρθρου 87 του ν. 4483/17, καθώς και όλες τις
σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΔΑ: 6ΨΔΝΩΛ7-ΡΨ2

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Αποδέχεται τους όρους της αριθμ. 58665/14-9-2020 Απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Χρηματοδότηση του Δήμου Κορινθίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (ΑΔΑ: Ω69Χ46ΜΤΛ6-037),
Β.- Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 150.000,00€ για την υλοποίηση έργου πρόληψης και
αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά που
εκδηλώθηκε στις 22-7-2020,
όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην αριθμ. 27964/18-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου στο ιστορικό της παρούσης.
Γ.- Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά
αναφέρεται στην από 18-9-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κορινθίων στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/418/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 28-9-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

