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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Oκτωβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 566
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο,Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5)
Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου,
17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρά, 28) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Οκτωβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου
Ντίνου, με αριθ. πρωτ.37039/30-09-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεμένης, 2) Παν. Nτρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3) Δημ.Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4) Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.
Κουλούρας, 6) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 8) Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων,
9) Παν. Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων & 10) Ευαγγ. Παναγόπουλος,
Τ.Κ. Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος & 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.260/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
η
την 9 αναμόρφωση του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού
έτους 2015, η οποία έχει ως ακολούθως:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
ΚΑ Εξόδων με ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων
Κατόπι εισήγησης του τμήματος μισθοδοσίας αυξομειώνονται οι παρακάτω
ΚΑ αφού δεν αποτυπώθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού στην υπηρεσία
που θα έπρεπε μιας και κατά την διάρκεια του έτους είχαμε μετακινήσεις των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών καθώς επίσης τα πλεονάζοντα
ποσά από την τακτοποίηση των μισθολογικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών θα καλύψουν τις ανάγκες στις αντίστοιχες υπηρεσίας που δεν είχαν δεν είχαν
προϋπολογιστεί στο ύψος των δαπανών λόγω απρόβλεπτων και εκτάκτων γεγονότων, ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00-6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

-18.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

-3.000,00

00-6053
10-6011
15-6021
15-6052
20-6021
20-6052

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

ΠΟΣΟ ΣΕ €

-10.000,00
-17.000,00
-6.000,00
-84.000,00
-27.000,00

20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

-127.000,00

20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

-49.500,00

25-6041.001

Αποδοχές υδρονομέων

-10.000,00

25-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

-10.000,00

30-6011
30-6051

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

-34.000,00
-9.000,00
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35-6021
35-6052

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινό00-6121
τητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173)
10-6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μι10-6021
σθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδό20-6011
ματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
20-6051
Δημοσίου Δικαίου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μι30-6021
σθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αο30-6052
ρίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μι35-6011
σθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
35-6051
Δημοσίου Δικαίου
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέ25-6273
ριο) για δικές τους υπηρεσίες
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
20-6211
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
ΣΥΝΟΛΟ

-3.000,00
-4.000,00
411.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
19.000,00
12.000,00
13.000,00
57.000,00
27.000,00
35.000,00
16.000,00
4.000,00
5.000,00
20.000,00
203.500,00
411.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.171,29 €
2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στον παρακάτω
ΚΑ δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση στο σύνολό της όπως αυτή έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ως εξής :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
00-6117.011

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 4.600,00
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 10.771,29 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Με εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του παρακάτω Κ.Α
διότι δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση λόγω η δαπάνη καλύπτεται από
τους ΚΑ 00-6111 & 00-6116 οι οποίοι επαρκούν για την κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2015, ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6494

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

-5.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 15.771,29 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση στο σύνολό της όπως αυτή έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του έτους 2015, ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6162.004

Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών

-40.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό των 55.771,29 €
5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Με εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας προτείνεται η αναμόρφωση των παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραμμένες
πιστώσεις όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 καθότι
για μεν τον κοινωνικό λειτουργό έχει έρθει η έγκριση ΠΥΣ και θα έχουν ξεκινήσει οι
διαδικασίες πρόσληψης με μίσθωση έργου με πίστωση που έχει ήδη δεσμευθεί για
δε τον νοσηλευτή δεν δόθηκε έγκριση ΠΥΣ και δεν πρόκειται να προσληφθεί. Επίσης
δεν προχώρησε η πρόσληψη οκτώ(8) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών η πρόσκαιρων αναγκών καθώς και έγκριση ΠΥΣ για
το αίτημα για την πρόσληψη πέντε(5) χειριστών μηχανημάτων λάβαμε μόνο για τους
δύο(2) ως εξής :
Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6117.001

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών

-9.000,00
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15-6117.002

Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή

-15.000,00

30-6041.001

Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

-34.200,00

30-6054.001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

-9.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

-67.700,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 123.471,29 €
6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- Αύξηση
ΚΑ εξόδων
Κατόπι εισήγησης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ αφού δεν αποτυπώθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού στην υπηρεσία που θα έπρεπε μιας και κατά την διάρκεια του έτους είχαμε μετακινήσεις των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών καθώς επίσης και έγινε επαναφορά δεκατριών(13)σχολικών φυλάκων από 30-6-2015
ΦΕΚ 1294/30-6-2015 και δεν είχαν προϋπολογιστεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2015 ως εξής :
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
10-6021
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
101.000,00
επιδόματα)
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 22.471,29 €
7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων με αύξηση Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων σύμφωνα με
την οποία προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εργασία της επίχωσης των Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Αιγείρας και λόγω του κινδύνου της απειλής της δημόσιας υγείας σε περίπτωση πλημμελούς επίχωσης των απορριμμάτων και μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 και την ανακήρυξη νέου αναδόχου
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση του ΚΑ 20-6233.001
λόγω του ότι δεν κρίνεται αναγκαία η απορρόφηση όλου ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6233.001
Συμπίεση απορριμμάτων στον ΣΜΑ
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6162.002
Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-6.781,64

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6.781,64

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 22.471,29 €
8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- με την
ενίσχυση Κ.Α Εσόδου και την αύξηση Κ.Α. Εξόδων.
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Έχοντας υπόψη την αριθ. 85064/6422 13-07-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 10.000,00 € για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά
την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και το
αριθ. 30801 08-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκε η εντολή για
την μεταφορά συμπληρωματικής πίστωσης 6.500,00€ στον Δήμο μας για τον πιο
πάνω σκοπό τροποποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου.
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων :
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκτακτη επιχορήγηση / χρηματοδότηση του Υπουρ1211.001
γείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνονται ισόποσα οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
10-6012
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
10-6022
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
15-6022
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
20-6012
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
20-6022
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
25-6012
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
30-6012
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
30-6022
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
35-6012
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
35-6022
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

ΠΟΣΟ ΣΕ €
16.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΣΥΝΟΛΟ

4.500,00
2.000,00
800,00
3.300,00
1.100,00
500,00
2.000,00
1.400,00
600,00
300,00
16.500,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 22.471,29 €
9.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ των οποίων οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με
τους αναδόχους κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω εκπτώσεων από τις πιστώσεις που είχαν αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ως
εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
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Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6262.007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Αιγείρας
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Ακράτας
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Αιγίου
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Διακοπτού
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Συμπολιτείας
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Ερινεού
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και διευθέτησης
ρεμάτων και ποταμών του Δήμου Αιγιαλείας

30-6662.002

Προμήθεια σκυροδέματος

-278,44

30-6662.003

Προμήθεια οικοδομικών υλικών

-741,08

30-6641.002

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών
μέσων
ΣΥΝΟΛΟ

-4.893,70

30-6262.001
30-6262.002
30-6262.003
30-6262.004
30-6262.005
30-6262.006

-5.904,00
-5.166,00
-5.412,00
-3.075,00
-4.920,00
-4.182,00
-535,15

35.107,37

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 57.578,66 €
10.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων προτείνεται
η μείωση των κατωτέρω ΚΑ των οποίων οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους
αναδόχους κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω εκπτώσεων από τις πιστώσεις
που είχαν αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού είτε καθότι δεν
πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους, ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6063.001

Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση

-8.000,00

20-6233.001

Συμπίεση απορριμμάτων στον ΣΜΑ

-8.218,36

20-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού

-6.000,00

20-6278.

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)

-24.600,00

20-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

-5.000,00
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20-6662.002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

-20.252,02

20-6641.002

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

-10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

82.070,38

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνεται και δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
20-6211
20-6721.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ
€

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Εισφορά υπέρ δήμων και κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας

13.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

82.070,38

69.070,38

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 57.578,66€
11.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
ΤΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2: «Σύσταση Δικτύου/ νομικού προσώπου», της Ενέργειας 3: «Δίκτυο "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές"» του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ 181575), που υλοποιεί και
συντονίζει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία», του
Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013 προβλέπεται η σύσταση ενός Δικτύου των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων στο οποίο προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου με εγγραφή νέου ΚΑ για την καταβολή του ποσού
συμμετοχής, ως ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6641.002

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-1.000,00

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ
10-7518.001
ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ»

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 57.578,66€
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12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του ΑποθεματικούΔημιουργία Κ.Α Εσόδου με Δημιουργία Κ.Α Εξόδου
Με την αρ. πρ. Δ23/23386/1487/23-6-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η μεταβίβαση
συνολικής πίστωσης 465.666,00€ η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την υλοποίηση
αποκλειστικά και μόνο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται
από το Ν.Δ. 57/73 και την 2673/01 Κ.Υ.Α. για την αντικατάσταση οικοσκευών από
τον σεισμό της 7-11-2014.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εσόδων καθώς και Κ.Α. Εξόδων που κατανέμεται το παραπάνω ποσό.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έσοδα από Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αντικατάσταση οικο1219.001
σκευών από τον σεισμό της
7-11-2014
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισμό της
00-6739.005
7-11-2014

ΠΟΣΟ ΣΕ €
465.666,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
465.666,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 57.578,66€
13.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ προτείνεται η μείωση του κατωτέρω ΚΑ του οποίου η σύμβαση που έχει συναφθεί με τον ανάδοχο κυμάνθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο λόγω έκπτωσης από την πίστωση που
είχε αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
10-6266.009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης
κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων

ΠΟΣΟ
ΣΕ €
-3.000,27

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 60.578,93 €
14.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με την μείωση Κ.Α. Εσόδου & Κ.Α
Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής
& Τοπικής Ανάπτυξης έγινε αίτηση και εγκρίθηκε η απένταξη του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας» που υπεβλήθη στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης, στο Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER 2007-2013 της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσό 39.890,00€ εκ των
οποίων τα 11.967,00€ είναι ίδια συμμετοχή και προτείνεται η μείωση του πιο πάνω
ποσού σαν έσοδο και σαν έξοδο και συγκεκριμένα:
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Μειώνεται ο ΚΑ εσόδου με τίτλο:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ
1328.008
ΠΑΑ 2007-13

ΠΟΣΟ ΣΕ €
27.923,00

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
00-6431.002
πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
39.890,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 72.545,93 €
15.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
ΚΑ εξόδων και Αύξηση ΚΑ εξόδων
Κατόπι εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μειώνονται ΚΑ οι
οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τέλους του οικονομικού έτους είτε όπως επίσης αυξάνονται ΚΑ οι οποίοι δεν αποτυπώθηκαν σωστά κατά την σύνταξη του και
δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, ως εξής
:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσε00-6495
ως
00-6739.001
00-6819
10-6063.002
10-6063.001
15-6063.002
30-6063.002
30-6063.001

Λοιπές προαιρετικές πληρωμές
Λοιπές Εγγυήσεις
Προμήθεια γάλακτος
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
Προμήθεια γάλακτος
Προμήθεια γάλακτος
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.000,00
-2.000,00
-1.000,00
-3.236,62
-1.000,00
-2.465,05
-5.141,65
-4.000,00
23.843,32

Αυξάνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6222
00-6223
10-6422

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Κινητή Τηλεφωνία

3.000,00

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

1.000,00

15.000,00
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35-6422
30-7332.004
80-8111
00-6492

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Κατασκευή έργων υποδομής για δημιουργία
πλατείας & χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ Τεμένης της Δ.Ε Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
ΣΥΝΟΛΟ

500,00
4.076,21
7.969,85
64.000,00
95.546,06

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 843,19 €
16.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πιστώσεων διαμέσου
του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ με την μείωση ΚΑ εξόδων και ισόποση δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ δεδομένου οι πιστώσεις που όπως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εκ παραδρομής παραπέμπουν στην κατασκευή νέων
κτιρίων (σχολικών μονάδων) (30-7321) με ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων που αποτυπώνουν τις ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα και απαιτούν να εκτελεστούν
εργασίες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις υφιστάμενων παγίων κτιριακών
εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (30-7331), ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7321.022
30-7321.023
30-7321.024
30-7321.025
30-7321.026
30-7321.027
30-7321.029

Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου (ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛ. 2014)
Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΑιγείραςΑκράτας (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014)
Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Διακοπτού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Συμπολιτείας - Ερινεού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Αιγίου (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Συμπολιτείας- Ερινεού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015)

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
-38.172,00
-20.814,00
-11.457,00
-13.957,00
-20.850,00
-41.700,00
-20.850,00
167.800,00

ΣΥΝΟΛΟ
διαμέσου του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7331.010
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Αιγίου
30-7331.011
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Αιγείρας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
104.800,00
12.600,00
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30-7331.012
30-7331.013
30-7331.014
30-7331.015

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Ακράτας
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Διακοπτού
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Συμπολιτείας
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Ερινεού

12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 843,19 €
17.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την
εγγραφή νέου Κ.Α. προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης “Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου”».
Σύμφωνα με την εισήγηση υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης που εκπονήθηκε το 2004 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 55/11-2-2005 Α.Δ.Σ.
καθόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες και φόρτοι κατά τη χρονική αυτή περίοδο έχουν
μεταβληθεί και πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί
αλλά και στην απαιτούμενη πλέον περιβαλλοντική και ποιοτική αναβάθμιση του κέντρου με την δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ως εκ τούτου
προτείνεται η
αναμόρφωση με μείωση ΚΑ οι οποίοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μέχρι την
λήξη του οικονομικού έτους, ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
30-6261.000

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του
Δήμου
10-6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
30-6654.002 Προμήθεια εργαλείων για τις ΔΕ ΑκράταςΑιγείρας
30-6654.003 Προμήθεια εργαλείων για τις ΔΕ Συμ/τείαςΕρινεού
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επικαιροποίηση μελέτης ΄΄Οργάνωση κυκλοφο30-7413.029 ρίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Aιγίου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-6.896,15
4.500,00
-3.000,00
-3.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
17.790,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 449,34€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 260/2015.»
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.260/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αιγιαλείας που αφορά την ένατη (9η) αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έλαβε υπόψη του την
υπ’ αριθ.653/2014 απόφασή του περί έγκρισης προϋπολογισμού και στοχοθε-σίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.
πρωτ.177717/ 16455/19.01.2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννή-σου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, τις υπ’αριθ.18, 97, 209,
241, 327, 394 , 473/2015 & 523/2015 αποφάσεις του, που αφορούν την
1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η , 7η & 8η αναμόρφωση αντίστοιχα, του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015 και οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’αριθ. πρωτ.18948/2243/05.03.2015, 33310/3766/ 30.03
.2015, 53711/5775/ 18. 05.2015, 57219/6110/ 29.05. 2015, 70950/
7460/12.06.2015, 88743/ 9546/ 30.07. 2015 αντίστοιχα, όμοιες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,
καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/ τ.Α/23.07.2013), πλην τoυ δημοτικού συμβούλου 1) κ. Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλου που καταψήφισε το θέμα & των
κ.κ.2) Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 3)Βασ. Τομαρά, 4)Χρ.Γούτου, 5)
Βασ.Ανδρουτσόπουλου, 6) Ευστ.Θεοδωρακόπουλου, 7) Θεοφ. Σπηλιόπουλου & 8) Μιχ.Κωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος
οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Αθαν.Μεντζελόπoυλος, 2)Δημ. Μπούρδος, 3) Δημ.Τριανταφυλλόπουλος, 4)Βασ.Φιλιππόπουλος, & 5) Δημ. Παναγιωτακόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της ένατης (9ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την υπ’αριθ.
260/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
ΚΑ Εξόδων με ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων
Κατόπι εισήγησης του τμήματος μισθοδοσίας αυξομειώνονται οι παρακάτω
ΚΑ αφού δεν αποτυπώθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού στην υπηρεσία
που θα έπρεπε μιας και κατά την διάρκεια του έτους είχαμε μετακινήσεις των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών καθώς επίσης τα πλεονάζοντα
ποσά από την τακτοποίηση των μισθολογικών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών θα καλύψουν τις ανάγκες στις αντίστοιχες υπηρεσίας που δεν είχαν δεν είχαν
προϋπολογιστεί στο ύψος των δαπανών λόγω απρόβλεπτων και εκτάκτων γεγονότων, ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
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Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00-6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

-18.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

-3.000,00

00-6053
10-6011
15-6021
15-6052
20-6021
20-6052

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

ΠΟΣΟ ΣΕ €

-10.000,00
-17.000,00
-6.000,00
-84.000,00
-27.000,00

20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

-127.000,00

20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

-49.500,00

25-6041.001

Αποδοχές υδρονομέων

-10.000,00

25-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

-10.000,00

30-6011
30-6051
35-6021
35-6052

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
ΣΥΝΟΛΟ

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμ00-6121
βουλίου (άρθρο 173)
10-6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μι10-6021
σθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μι20-6011
σθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
20-6051
Δημοσίου Δικαίου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μι30-6021
σθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αο30-6052
ρίστου χρόνου
35-6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μι-

-34.000,00
-9.000,00
-3.000,00
-4.000,00
411.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
19.000,00
12.000,00
13.000,00
57.000,00
27.000,00
35.000,00
16.000,00
4.000,00
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35-6051
25-6273
20-6211

σθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
ΣΥΝΟΛΟ

5.000,00
20.000,00
203.500,00
411.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.171,29 €
2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στον παρακάτω
ΚΑ δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση στο σύνολό της όπως αυτή έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό του έτους 2015, ως εξής :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
00-6117.011

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 4.600,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 10.771,29 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Με εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του παρακάτω Κ.Α
διότι δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση λόγω η δαπάνη καλύπτεται από
τους ΚΑ 00-6111 & 00-6116 οι οποίοι επαρκούν για την κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2015, ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:

Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6494

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών

-5.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 15.771,29 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθεί η εγγεγραμμένη πίστωση στο σύνολό της όπως αυτή έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό
του έτους 2015, ως εξής:
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Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6162.004

Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών

-40.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό των 55.771,29 €
5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με μεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Με εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας προτείνεται η αναμόρφωση των παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραμμένες
πιστώσεις όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 καθότι
για μεν τον κοινωνικό λειτουργό έχει έρθει η έγκριση ΠΥΣ και θα έχουν ξεκινήσει οι
διαδικασίες πρόσληψης με μίσθωση έργου με πίστωση που έχει ήδη δεσμευθεί για
δε τον νοσηλευτή δεν δόθηκε έγκριση ΠΥΣ και δεν πρόκειται να προσληφθεί. Επίσης
δεν προχώρησε η πρόσληψη οκτώ(8) ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών η πρόσκαιρων αναγκών καθώς και έγκριση ΠΥΣ για
το αίτημα για την πρόσληψη πέντε(5) χειριστών μηχανημάτων λάβαμε μόνο για τους
δύο(2) ως εξής :
Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6117.001

Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών

-9.000,00

15-6117.002

Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή

-15.000,00

30-6041.001

Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

-34.200,00

30-6054.001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

-9.500,00

ΣΥΝΟΛΟ

-67.700,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 123.471,29 €
6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- Αύξηση
ΚΑ εξόδων
Κατόπι εισήγησης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ αφού δεν αποτυπώθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού στην υπηρεσία που θα έπρεπε μιας και κατά την διάρκεια του έτους είχαμε μετακινήσεις των υπαλλήλων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών καθώς επίσης και έγινε επαναφορά δεκατριών(13)σχολικών φυλάκων από 30-6-2015
ΦΕΚ 1294/30-6-2015 και δεν είχαν προϋπολογιστεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού 2015 ως εξής :
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός
10-6021
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
101.000,00
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 22.471,29 €
7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων με αύξηση Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων σύμφωνα με
την οποία προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εργασία της επίχωσης των Απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ της Αιγείρας και λόγω του κινδύνου της απειλής της δημόσιας υγείας σε περίπτωση πλημμελούς επίχωσης των απορριμμάτων και μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 και την ανακήρυξη νέου αναδόχου
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση του ΚΑ 20-6233.001
λόγω του ότι δεν κρίνεται αναγκαία η απορρόφηση όλου ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6233.001
Συμπίεση απορριμμάτων στον ΣΜΑ
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6162.002
Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-6.781,64

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6.781,64

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 22.471,29 €
8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- με την
ενίσχυση Κ.Α Εσόδου και την αύξηση Κ.Α. Εξόδων.
Έχοντας υπόψη την αριθ. 85064/6422 13-07-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 10.000,00 € για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά
την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και το
αριθ. 30801 08-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκε η εντολή για
την μεταφορά συμπληρωματικής πίστωσης 6.500,00€ στον Δήμο μας για τον πιο
πάνω σκοπό τροποποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου.
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων :
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκτακτη επιχορήγηση / χρηματοδότηση του Υπουρ1211.001
γείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνονται ισόποσα οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
10-6012
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
10-6022
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
15-6022
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
20-6012
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

ΠΟΣΟ ΣΕ €
16.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.500,00
2.000,00
800,00
3.300,00
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20-6022
25-6012
30-6012
30-6022
35-6012
35-6022

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

1.100,00
500,00
2.000,00
1.400,00
600,00
300,00
16.500,00

ΣΥΝΟΛΟ
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 22.471,29 €

9.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ των οποίων οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με
τους αναδόχους κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω εκπτώσεων από τις πιστώσεις που είχαν αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ως
εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης κατα30-6262.001
πτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Αιγείρας
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης κατα30-6262.002
πτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Ακράτας
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης κατα30-6262.003
πτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Αιγίου
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης καταπτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
30-6262.004
Δ.Ε Διακοπτού
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης κατα30-6262.005
πτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Συμπολιτείας
Παροχή υπηρεσίας εκχιονισμών, άρσης κατα30-6262.006
πτώσεων & συντήρησης αγροτικής οδοποϊιας
Δ.Ε Ερινεού
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού και διευθέτησης
30-6262.007
ρεμάτων και ποταμών του Δήμου Αιγιαλείας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.904,00
-5.166,00
-5.412,00
-3.075,00
-4.920,00
-4.182,00
-535,15

30-6662.002

Προμήθεια σκυροδέματος

-278,44

30-6662.003

Προμήθεια οικοδομικών υλικών

-741,08
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30-6641.002

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών
μέσων
ΣΥΝΟΛΟ

-4.893,70
35.107,37

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 57.578,66 €
10.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων προτείνεται
η μείωση των κατωτέρω ΚΑ των οποίων οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους
αναδόχους κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω εκπτώσεων από τις πιστώσεις
που είχαν αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού είτε καθότι δεν
πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους, ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6063.001

Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση

-8.000,00

20-6233.001

Συμπίεση απορριμμάτων στον ΣΜΑ

-8.218,36

20-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού

-6.000,00

20-6278.

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)

-24.600,00

20-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

-5.000,00

20-6662.002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

-20.252,02

20-6641.002

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

-10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

82.070,38

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνεται και δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
20-6211
20-6721.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ
€

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Εισφορά υπέρ δήμων και κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας

13.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

82.070,38

69.070,38

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 57.578,66€
11.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
ΤΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2: «Σύσταση Δικτύου/ νομικού προσώ-
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που», της Ενέργειας 3: «Δίκτυο "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές"» του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ 181575), που υλοποιεί και
συντονίζει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Μέτρου 421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία», του
Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013 προβλέπεται η σύσταση ενός Δικτύου των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων στο οποίο προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου με εγγραφή νέου ΚΑ για την καταβολή του ποσού
συμμετοχής, ως ακολούθως:

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6641.002

Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών
μέσων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-1.000,00

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συμμετοχή του Δήμου στο κεφάλαιο της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ»
10-7518.001

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 57.578,66€
12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του ΑποθεματικούΔημιουργία Κ.Α Εσόδου με Δημιουργία Κ.Α Εξόδου
Με την αρ. πρ. Δ23/23386/1487/23-6-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε από άποψη σκοπιμότητας η μεταβίβαση
συνολικής πίστωσης 465.666,00€ η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την υλοποίηση
αποκλειστικά και μόνο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται
από το Ν.Δ. 57/73 και την 2673/01 Κ.Υ.Α. για την αντικατάσταση οικοσκευών από
τον σεισμό της 7-11-2014.
Δημιουργείται ο Κ.Α. Εσόδων καθώς και Κ.Α. Εξόδων που κατανέμεται το παραπάνω ποσό.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟΔΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έσοδα από Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για αντικατάσταση οικο1219.001
σκευών από τον σεισμό της
7-11-2014
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισμό της
00-6739.005
7-11-2014

ΠΟΣΟ ΣΕ €
465.666,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
465.666,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 57.578,66€
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13.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την μείωση ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ προτείνεται η μείωση του κατωτέρω ΚΑ του οποίου η σύμβαση που έχει συναφθεί με τον ανάδοχο κυμάνθηκε σε χαμηλότερο επίπεδο λόγω έκπτωσης από την πίστωση που
είχε αναγραφεί αρχικά κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
10-6266.009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
ΣΕ €

Υπηρεσίες διαχείρισης, συντήρησης & επέκτασης
κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων, εσωτερικού δικτύου Δήμου, δρομολογητών, εικονικών μηχανών, βάσεων δεδομένων

-3.000,27

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 60.578,93 €
14.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με την μείωση Κ.Α. Εσόδου & Κ.Α
Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής
& Τοπικής Ανάπτυξης έγινε αίτηση και εγκρίθηκε η απένταξη του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας» που υπεβλήθη στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης, στο Τοπικό Πρόγραμμα
LEADER 2007-2013 της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσό 39.890,00€ εκ των
οποίων τα 11.967,00€ είναι ίδια συμμετοχή και προτείνεται η μείωση του πιο πάνω
ποσού σαν έσοδο και σαν έξοδο και συγκεκριμένα:
Μειώνεται ο ΚΑ εσόδου με τίτλο:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ
1328.008
ΠΑΑ 2007-13

ΠΟΣΟ ΣΕ €
27.923,00

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
00-6431.002
πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
39.890,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 72.545,93 €
15.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
ΚΑ εξόδων και Αύξηση ΚΑ εξόδων
Κατόπι εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μειώνονται ΚΑ οι
οποίοι δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τέλους του οικονομικού έτους είτε όπως επίσης αυξάνονται ΚΑ οι οποίοι δεν αποτυπώθηκαν σωστά κατά την σύνταξη του και
δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Δήμου μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, ως εξής
:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσε00-6495
ως

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.000,00
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00-6739.001
00-6819
10-6063.002
10-6063.001
15-6063.002
30-6063.002
30-6063.001

Λοιπές προαιρετικές πληρωμές
Λοιπές Εγγυήσεις
Προμήθεια γάλακτος
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
Προμήθεια γάλακτος
Προμήθεια γάλακτος
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
ΣΥΝΟΛΟ

-2.000,00
-1.000,00
-3.236,62
-1.000,00
-2.465,05
-5.141,65
-4.000,00
23.843,32

Αυξάνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6222
00-6223
10-6422
35-6422
30-7332.004
80-8111
00-6492

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Κινητή Τηλεφωνία

3.000,00

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Κατασκευή έργων υποδομής για δημιουργία
πλατείας & χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ Τεμένης της Δ.Ε Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
ΣΥΝΟΛΟ

15.000,00

1.000,00
500,00
4.076,21
7.969,85
64.000,00
95.546,06

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 843,19 €
16.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 με Μεταφορά πιστώσεων διαμέσου
του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ με την μείωση ΚΑ εξόδων και ισόποση δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η μείωση των κατωτέρω ΚΑ δεδομένου οι πιστώσεις που όπως έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό εκ παραδρομής παραπέμπουν στην κατασκευή νέων
κτιρίων (σχολικών μονάδων) (30-7321) με ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων που αποτυπώνουν τις ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα και απαιτούν να εκτελεστούν
εργασίες που αφορούν επισκευές και συντηρήσεις υφιστάμενων παγίων κτιριακών
εγκαταστάσεων κοινής χρήσης (30-7331), ως εξής:
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Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7321.022
30-7321.023
30-7321.024
30-7321.025
30-7321.026
30-7321.027
30-7321.029

Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου (ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛ. 2014)
Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. ΑιγείραςΑκράτας (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014)
Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Διακοπτού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Συμπολιτείας - Ερινεού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Αιγείρας-Ακράτας-Διακοπτού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Αιγίου (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015)
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Συμπολιτείας- Ερινεού (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2015)

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
-38.172,00
-20.814,00
-11.457,00
-13.957,00
-20.850,00
-41.700,00
-20.850,00
167.800,00

ΣΥΝΟΛΟ
διαμέσου του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7331.010
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Αιγίου
30-7331.011
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Αιγείρας
30-7331.012
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Ακράτας
30-7331.013
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Διακοπτού
30-7331.014
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Συμπολιτείας
30-7331.015
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε.
Ερινεού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
104.800,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 843,19 €
17.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων με εγγραφή Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 για την
εγγραφή νέου Κ.Α. προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης “Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου”».
Σύμφωνα με την εισήγηση υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης της εν λόγω μελέτης που εκπονήθηκε το 2004 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 55/11-2-2005 Α.Δ.Σ.
καθόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες και φόρτοι κατά τη χρονική αυτή περίοδο έχουν
μεταβληθεί και πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί
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αλλά και στην απαιτούμενη πλέον περιβαλλοντική και ποιοτική αναβάθμιση του κέντρου με την δημιουργία πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, ως εκ τούτου
προτείνεται η
αναμόρφωση με μείωση ΚΑ οι οποίοι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μέχρι την
λήξη του οικονομικού έτους, ως εξής:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6261.000

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του
Δήμου
10-6612
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
30-6654.002 Προμήθεια εργαλείων για τις ΔΕ ΑκράταςΑιγείρας
30-6654.003 Προμήθεια εργαλείων για τις ΔΕ Συμ/τείαςΕρινεού
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

-6.896,15
4.500,00
-3.000,00
-3.000,00

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επικαιροποίηση μελέτης ΄΄Οργάνωση κυκλοφο30-7413.029 ρίας και στάθμευσης στην περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Aιγίου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
17.790,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 449,34€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 566/2015.
O Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Oκτωβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 567
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο,Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5)
Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου,
17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρά, 28) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Οκτωβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου
Ντίνου, με αριθ. πρωτ.37039/30-09-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεμένης, 2) Παν. Nτρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3) Δημ.Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4) Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.
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Κουλούρας, 6) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 8) Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων,
9) Παν. Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων & 10) Ευαγγ. Παναγόπουλος,
Τ.Κ. Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος & 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο: « Καθορισμός αρδευτικής χειμερινής περιόδου
(2015-2016) της Τ.Κ. Αμπελοκήπων & αριθμού θέσεων υδρονομέων ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
ενημερώνει το σώμα ότι πρέπει να γίνει η αλλαγή τίτλου του θέματος στο
σωστό, δηλαδή : «Καθορισμός αρδευτικής χειμερινής περιόδου (20152016) στις Τ.Κ. Αμπελοκήπων & Τ.Κ. Αιγών του Δήμου Αιγιαλείας
και αριθμού θέσεων υδρονομέων », στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του
Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Την αριθ. 6/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αιγών του Δήμου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο χειμερινής άρδευσης από 15/11/2015 έως 15/04/2016, μία (1) θέση υδρονομέα για τη θέση εκτός αρδευόμενης περιοχής Αιγών.
2. Την αριθ. 3/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων του Δήμου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο
χειμερινής άρδευσης από 01/12/2015 έως 30/04/2016, μία (1) θέση
υδρονομέα και ένα (1) τομέα, για τη πηγή Γουλά.
3. Το Β.Δ. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος
Α΄) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων ».
4. Την αμοιβή των υδρονομέων που καθορίζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της υπ΄
αριθ. 2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι η διαδικασία του καθορισμού της αρδευτικής χειμερινής περιόδου, άλλα και της εκλογής των Υδρονομέων είναι
χρονοβόρα μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης τους, καθώς
απαιτείται έγκριση των σχετικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
Επομένως, εισηγούμαι, όπως αποφασίσουμε σχετικά με τον καθορισμό της χειμερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2015 - 2016, συνολικά
δύο (2) θέσεις υδρονομέων, τον τομέα που θα απασχοληθεί ο κάθε υδρονομέας, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Α΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟ 15/11/2015 ΕΩΣ 15/04/2016
Α/
Α

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

1

Αιγών

1

Εκτός αρδευόμενης περιοχής Αιγών
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Β΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟ 01/12/2015 ΕΩΣ 30/04/2016
Α/
Α

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1

Αμπελοκήπων

ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Πηγή Γουλά

Καλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Δημάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 6/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αιγών, την υπ’ αριθ.3/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας
Aμπελοκήπων του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη το Β.Δ. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων», τις διατάξεις της υπ΄ αριθ.
2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθώς και τις υπ’ αριθ. Π.Α.Υ.Α-667/2-10-2015 και Π.Α.Υ.Α-668/2-102015 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας περί δέσμευσης των ανάλογων πιστώσεων
για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές, την αριθ.πρωτ. Δ.Υ./2-102015 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1)
Αθαν.Μεντζελόπoυλος, 2) Δημ.Μπούρδος, 3) Δημ.Τριανταφυλλόπουλος,
4) Βασ.Φιλιππόπουλος, & 5) Δημ. Παναγιωτακόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Τον Καθορισμό της αρδευτικής χειμερινής περιόδου (20152016) στις Τ.Κ. Αμπελοκήπων & Τ.Κ.Αιγών του Δήμου Αιγιαλείας και
του αριθμού θέσεων υδρονομέων, ως παρακάτω:
Α΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟ 15/11/2015 ΕΩΣ 15/04/2016
Α/
Α

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

1

Αιγών

1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Εκτός αρδευόμενης περιοχής Αιγών
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Β΄

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΠΟ 01/12/2015 ΕΩΣ 30/04/2016

Α/
Α

ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1

Αμπελοκήπων

ΘΕΣΕΙΣ
ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Πηγή Γουλά

2) Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται, υπό το καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της αριθ.
2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και
θα βαρύνει, τον Κ.Α.25-6041.001 για την αμοιβή των υδρονομέων & τον
K.A. 25-6054 για την εισφορά του Δήμου υπέρ ΙΚΑ., σύμφωνα με τις υπ’
αριθ. Π.Α.Υ.:Α-667/2015 και Π.Α.Υ.:Α-668/2015 αντίστοιχες προτάσεις
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας.
3) Τη δέσμευση για την εγγραφή ανάλογης πίστωσης κατά τη σύνταξη του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, για την
πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.Δ.Υ./2-102015 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 567/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Oκτωβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 593
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο,Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5)
Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου,
17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρά, 28) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Οκτωβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου
Ντίνου, με αριθ. πρωτ.37039/30-09-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεμένης, 2) Παν. Nτρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3) Δημ.Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4) Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.
1
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Κουλούρας, 6) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 8) Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων,
9) Παν. Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων & 10) Ευαγγ. Παναγόπουλος,
Τ.Κ. Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος & 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναγκαιότητας εκμίσθωσης με δημοπρασία, του δημοτικού ακινήτου (κληροδοτήματος Κανελλόπουλου) που
βρίσκεται επί της οδού Κλ. Οικονόμου 11 στο Αίγιο ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ, Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό όγδοο (28ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
που έχει ως εξής:
«Η Δημοτική Κοινότητα Αιγίου απέστειλε την αριθ. 60/2015 απόφαση της σύμφωνα με την οποία εκφράζει θετική γνώμη σχετικά με
την διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου
Κληροδοτήματος Κανελλόπουλου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κλ.
Οικονόμου 11 στη Δ.Κ. Αιγίου της Δ.Ε.Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.
Επίσης το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου με την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 31761/17-08-2015 εισήγηση του μας γνωρίζει τα εξής:
« Προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας να προβεί σε
λήψη απόφασης που θα εγκρίνει τη διενέργεια δημοπρασίας με τις διαδικασίες που ορίζει το ΠΔ 270/81 και το άρθρο 192 παρ. 1 του ΔΚΚ
Ν.3463/2006 για την εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου Κληροδοτήματος Κανελλόπουλου ισόγειο κατάστημα με υπόγειο συνολικής επιφανείας
297,23τ.μ.(υπόγειο 148,31 τ.μ. και ισόγειο 148,92 τ.μ.) που βρίσκεται
στο Αίγιο στην οδό Κλεομένους Οικονόμου 11, απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, στα
όρια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, σύμφωνα με το άρθρο 129 παρ.1β
νί του Δ.ΚΚ.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης ».
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για
1) Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (κληροδοτήματος Κανελλόπουλου) που βρίσκεται επί της οδού Κλ.
Οικονόμου 11 στο Αίγιο, με τη διαδικασία της προφορικής
πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ. 77/τ.Α/ 30.03.1981) και του άρθρου 192
παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο θα χρησιμεύσει αποκλειστικά και
μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (παραδοσιακό καφενείο).
2) Την παραπομπή του θέματος:
α) Στην Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
ορίσει την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.
β) Στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
καταρτίσει τους όρους της δημοπρασίας.
γ) Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να διεξάγει τη δημοπρασία. ».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Δημάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 60/2015 απόφαση του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 31761/17-082015 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου και έλαβε υπόψη τις διατάξεις των ΠΔ 270/81, ΠΔ 34/95, το άρθρο 192 παρ.
1 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010 ), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη
συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: 1) Αθαν. Μεντζελόπουλος, 2) Δημ.Μπούρδος, 3) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημ. Παναγιωτακόπουλος, 5) Χρ. Γούτος, 6) Θεοφ. Σταυρόπουλος, Αντιδήμαρχος,
7) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος, 8) Θεοφ. Σπηλιόπουλος & 9) Ευστρ.
Βαρδάκης, μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (22) υπέρ,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (κληροδοτήματος Κανελλόπουλου) που βρίσκεται επί της οδού Κλ. Οικονόμου
11 στο Αίγιο, με τη διαδικασία της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/
30.03.1981) και του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο θα χρησιμεύσει αποκλειστικά και
μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (παραδοσιακό καφενείο).
2) Την παραπομπή του θέματος:
α) Στην Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
ορίσει την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.
β) Στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
καταρτίσει τους όρους της δημοπρασίας.
γ) Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να διεξάγει τη δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 593/2015
O Γραμματέας
O Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Oκτωβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 594
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο,Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5)
Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου,
17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρά, 28) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Οκτωβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου
Ντίνου, με αριθ. πρωτ.37039/30-09-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεμένης, 2) Παν. Nτρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3) Δημ.Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4) Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.
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Κουλούρας, 6) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 8) Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων,
9) Παν. Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων & 10) Ευαγγ. Παναγόπουλος,
Τ.Κ. Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος & 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναγκαιότητας εκμίσθωσης με δημοπρασία, του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στην
Τ.Κ.Αγ. Βαρβάρας, Δ.Ε.Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ, Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό ένατο (29ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Aντιδημάρχου Δ.Ε. Διακοτπού-ΑκράταςΑιγείρας κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχοι & Σύμβουλοι,
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το από 27 Ιουλίου 2015 συμφωνητικό και την αριθ.502/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, λύθηκε η μίσθωση μεταξύ του Δήμου και της Κορνηλίας Παπαγεωργίου του Αλεξίου που αφορούσε το ακίνητο «Δημοτικό Καφενείο» της Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας (αρχική σύμβαση αριθ.πρωτ.31426/19-072012).
Για την εκμίσθωση εν νέου του ακινήτου υπάρχει σύμφωνη γνώμη
του Προέδρου της Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας σύμφωνα με υπ’ αριθ.πρωτ.10/268-2015.
Επομένως πρέπει να προβούμε εν νέου στην εκμίσθωση του ανωτέρω
ακινήτου με πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.Δ.270/81 και του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.).
Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδημάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 502/2015 προηγούμενη απόφασή του, το αριθ.πρωτ.10/26-8-2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αγ.Βαρβάρας της Δ.Ε.Ακράτας, το αριθ. πρωτ. 31426/
19-7-2012 Συμφωνητικό Εκμίσθωσης μεταξύ Δήμου και της κας Παπαγεωργίου Κορνηλίας, ομοίως το από 27-07-2015 Συμφωνητικό Λύσης
της εν λόγω μίσθωσης και έλαβε υπόψη του την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείου-εστιατορίου) που βρίσκεται
στην Τ.Κ. Αγ.Βαρβάρας, Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας , τις διατάξεις των ΠΔ 270/81, ΠΔ 34/95, το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006
(Κ.Δ.Κ.), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010 ), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση
του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: 1) Αθαν. Μεντζελόπουλος, 2)
Δημ. Μπούρδος, 3) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημ. Παναγιωτακόπουλος, 5) Χρ. Γούτος, 6) Θεοφ. Σταυρόπουλος, Αντιδήμαρχος, 7) Βασ.
Θεοφ. Χριστόπουλος, 8) Θεοφ. Σπηλιόπουλος & 9) Ευστρ. Βαρδάκης,
μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (22) υπέρ,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) που βρίσκεται στην Τ.Κ.Αγ.Βαρβάρας, Δ.Ε.Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας με τη διαδικασία της προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας,
3
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σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ. 77/τ.Α/ 30.03.1981)
και του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.).
Το εν λόγω δημοτικό ακίνητο θα χρησιμεύσει αποκλειστικά και
μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος( καφενείο-εστιατόριο ).
2) Την παραπομπή του θέματος:
α) Στην Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
ορίσει την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.
β) Στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
καταρτίσει τους όρους της δημοπρασίας.
γ) Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να διεξάγει τη δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 594/2015
O Γραμματέας
O Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Oκτωβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 607
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο,Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5)
Δημήτριο Καλαμίδα, 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου,
17) Νικόλαο Θανασούλια, 18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27) Βασίλειο Τομαρά, 28) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 30) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις πέντε (5) του μηνός Οκτωβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου
Ντίνου, με αριθ. πρωτ.37039/30-09-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Παν.Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεμένης, 2) Παν. Nτρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3) Δημ.Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4) Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5) Παν.Λιακάκος, Τ.Κ.
1
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Κουλούρας, 6) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ. Παρ.Πλατάνου, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 8) Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων,
9) Παν. Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων & 10) Ευαγγ. Παναγόπουλος,
Τ.Κ. Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος & 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αντιμετώπιση
εξόδων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό τέταρτο (44ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύμβουλοι,
Όπως είναι γνωστό για την πραγματοποίηση του εορτασμού της
εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940» απαιτείται να γίνουν κάποιες δαπάνες, όπως προμήθεια έγχρωμου μελανιού, χαρτί & φακέλων
για εκτύπωση προγραμμάτων, προσκλήσεων, φωτογραφιών για το αρχείο
του Δήμου, τοποθέτηση μικροφωνικών και μεγαφωνικών συσκευών για
την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων στην έδρα του Δήμου, καθώς και στις
Δημοτικές Ενότητες Ερινεού -Συμπολιτείας –Διακοπτού - Ακράτας &
Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας..
Για την αντιμετώπιση λοιπόν όλων των παραπάνω δαπανών, εισηγούμαι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 Ν.
3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.) την διάθεση πίστωσης ποσού προϋπολογισμού
5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 006434.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για
την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του εορτασμού της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου
1940».
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Δημάρχου, είδε την υπ’ αριθ.Π.A.Y.: Α-651/23-09-2015 πρόταση
ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του
την ανάγκη διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την αντιμετώπιση των
εξόδων των εκδηλώσεων του εορτασμού της Εθνικής επετείου της «28ης
Οκτωβρίου 1940», καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158
Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του
θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ: 1) Αθαν. Μεντζελόπουλος, 2) Δημ.
Μπούρδος, 3) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημ. Παναγιωτακόπουλος,
5) Χρ. Γούτος, 6) Θεοφ. Σταυρόπουλος, Αντιδήμαρχος, 7) Βασ.Θεοφ.
Χριστόπουλος & 8) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την διάθεση πίστωσης ποσού προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, για την κάλυψη των δαπανών
που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του εορτα3
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σμού της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», όπως προμήθεια έγχρωμου μελανιού, χαρτί και φακέλων για την εκτύπωση προγραμμάτων & προσκλήσεων, φωτογραφιών για το αρχείο του Δήμου, καθώς
την τοποθέτηση μικροφωνικών και μεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη της διεξαγωγής των μαθητικών παρελάσεων τόσο στην έδρα του Δήμου όσο και στις Δημοτικές Ενότητες Ερινεού -Συμπολιτείας
-Διακοπτού-Ακράτας & Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 607/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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