Α∆Α: ΩΩ6ΟΩ6Χ-ΙΥΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 768
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του
µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.47073/24-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης,
2) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων, 3)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 4)Ανδ.Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5) Χρ.Καλύβας,
Τ.Κ.Βαλιµής.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
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Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.768 έως και 780 )
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Για το αντικείµενο: « Αποδοχή πίστωσης ποσού 48.575,09 € για
το έργο «Αποκατάσταση ΧΑ∆Α Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώµα και διαβάζει
εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με την αριθ. 133659/22-12-2015 εντολή του υπουργού Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού προς στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
κατανεµήθηκε στο ∆ήµο µας ποσό 48.575,09€ για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα» που
χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των ποσό 48.575,09€ για
το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα», που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την
υπ’ αριθ.133659/22-12-2015 χρηµατική εντολή του κ.Υπουργού Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-610) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 48.575,09€ για το έργο
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα» που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 768/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 771
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του
µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.47073/24-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης,
2) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων, 3)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 4)Ανδ.Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5) Χρ.Καλύβας,
Τ.Κ.Βαλιµής.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
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Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.768 έως και 780 )

2

Α∆Α: 6Β8∆Ω6Χ-6ΥΞ

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 278.125,00 € από « 8η -12η Εντολή ΣΑΤΑ 2015 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 43724/15 χρηµατικής εντολής του ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 278.125,00 € από «8η - 12η
εντολή ΣΑΤΑ 2015»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή χρηµατοδότησης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ του
ποσού των 278.125,00 € από «8η - 12η εντολή ΣΑΤΑ 2015».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 43724 /2015 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ. Α/07.06.2010), µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή χρηµατοδότησης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ του ποσού των 278.125,00 € από «8η -12η εντολή ΣΑΤΑ 2015».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 771/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 772
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του
µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.47073/24-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης,
2) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων, 3)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 4)Ανδ.Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5) Χρ.Καλύβας,
Τ.Κ.Βαλιµής.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
1
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Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.768 έως και 780 )
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 21.068,12 € για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ
.ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015»
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 44627/2015 χρηµατικής εντολής του Υπ.
Εσωτερικών κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 21.068,12€ για ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ .ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 21.068,12 € από ΥΠΕΣ
για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ .ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ 44627/2015 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010), µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 21.068,12 € από ΥΠΕΣ
για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ .ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 772/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 773
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του
µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.47073/24-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης,
2) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων, 3)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 4)Ανδ.Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5) Χρ.Καλύβας,
Τ.Κ.Βαλιµής.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.768 έως και 780 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση δωδέκατης (12ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2015 ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 360/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής «περί κατάρτισης σχεδίου 12ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2015», που έχει
ως εξής:
« Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την 12η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2015, η οποία έχει ως ακολούθως:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση ΚΑ εξόδου
Με εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες τακτοποιήσεις στο σκέλος των Εσόδων & Εξόδων καθότι από τον µέχρι τώρα ταµειακό
απολογιστικό πίνακα για το έτος 2015,προκύπτει ότι παρατηρείται αύξηση των εισπραχθέντων από απαιτήσεις ΠΟΕ κατά 477.563,18€ και συγκεκριµένα ενώ στα έσοδα έχουν βεβαιωθεί 8.325.616,31€ και στα έξοδα αντίστοιχα είχαν εγγραφεί στον
ΚΑ 80-8511 προβλέψεις µη είσπραξης ύψους 7.784.960,56€
ήτοι διαφορά
540.655,75€ αυτή διαµορφώθηκε µε βάσει τα απολογιστικά στοιχεία στις 22-12-2015
στο ποσό των 1.018.218,93€.
Η παραπάνω διαφορά των 477.563,18€ πρέπει να µεταφερθεί στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
µε αντίστοιχη µείωση του ΚΑ 80-8511,ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

80-8511

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

-477.563,18

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 499.827,00 €
2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων µε αύξηση Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων σύµφωνα µε
την οποία για την µεταφορά απορριµµάτων δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και περαιτέρω υπογραφή ης σύµβασης µέσα στο τρέχον
έτος προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε µείωση του ΚΑ 20-6414 µε
ισόποση αύξηση του ΚΑ 20-6211 και του ΚΑ 20-6721.003 για την κάλυψη της δαπάνης που έχει προκύψει ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
20-6414
Μεταφορές εν γένει
-1.055.340,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

3

Α∆Α: 77ΥΣΩ6Χ-Ο3Θ
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
20-6211
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Εισφορά υπέρ δήµων και κοινοτήτων από το τέ20-6721.003
λος ακίνητης περιουσίας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.052.140,00

3.200,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 499.827,00 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Προκειµένου για την κάλυψη της δαπάνης για δικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την
είσπραξη τελών και φόρων προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, µε
ισόποση µείωση ΚΑ οι οποίοι επαρκούν µέχρι την λήξη του οικονοµικού έτους αφού
δεν έχουν προσληφθεί οι ειδικοί συνεργάτες που έχουν προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την εί00-6151
σπραξη τελών και φόρων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
88.400,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 411.427,00 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
ΚΑ Εξόδων µε ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριµένα
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προτείνεται η µείωση των παρακάτω Κ.Α διότι είτε έχουν γίνει συµβάσεις και υπάρχει υπόλοιπο ποσό λόγω εκπτώσεων, είτε δεν
θα δαπανηθούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2015 µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους µε ισόποση αύξηση
ΚΑ εξόδων, ως εξής:
Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25-6063.002

Προµήθεια γάλακτος

25-6262.008
25-6262.021

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-1.316,61

Αντικατάσταση δεξαµενών & δικτύων ύδρευσης ∆Ε Ακράτας-Αιγείρας-∆ιακοπτού
Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων ∆Ε Συµπολιτείας– Ερινεού

-10.000,00
-2.402,27

25-6262.028

Μέτρηση υδροµέτρων ∆Ε Ακράτας-Αιγείρας-∆ιακοπτου

25-6262.030

Μέτρηση υδροµέτρων ∆Ε Συµπολιτείας-Ερινεού

-15.000,00

25-6262.032

Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών

-40.000,00

-7.000,00
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25-6262.039

Συλλογή και εναπόθεση βοθρολυµάτων των ∆.Ε. Ακράτας -Αιγείρας

25-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

-1.500,00

25-6633

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)

-5.000,00

25-6641.001

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων

-3.897,21

25-6641.002

Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

-2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

-45.000,00

-133.116,09

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή
25-6273
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

ΠΟΣΟ ΣΕ €
133.116,09

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 411.427,00 €
5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την Ενίσχυση των ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των
ΚΑ για την λογιστική απεικόνιση των παρακρατηθέντων από την ∆ΕΗ ώστε να τηρούνται οι αρχές της λογιστικής επιστήµης και ο προσδιορισµός του κόστους .
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό ο30-6211
δών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Με ισόποση µείωση του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 9111

ΠΟΣΟ ΣΕ €
91.883,91

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 319.543,09€
6.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την Ενίσχυση των ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των
ΚΑ για την λογιστική απεικόνιση της αµοιβής βάση συµφωνητικού για την παραγώµενη ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθµού Τσιβλού, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αµοιβή βάση συµφωνητικού για την παρα00-6142.002
γόµενη ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθµού Τσιβλού
Με ισόποση µείωση του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 9111

ΠΟΣΟ ΣΕ €
75.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 244.543,09€
7.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την Ενίσχυση των ΚΑ εξόδου
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Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των
ΚΑ για την λογιστική απεικόνιση των λογαριασµών που εκδίδει η ∆ΕΥΑ προς τον
∆ήµο για δαπάνες κατανάλωσης ύδρευσης για την συντήρηση του πρασίνου, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, 65.000,00
35-6279
καθαριότητα
Με ισόποση µείωση του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 9111
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 179.543,09€
8.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την ενίσχυση ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ 00-6821 που αφορά Φορολογικά πρόστιµα
και προσαυξήσεις προκειµένου να καταβληθούν ποσά που έχουν βεβαιωθεί και
συµψηφιστεί στην ∆ΟΥ, από τον έλεγχο για την µεταβίβαση των αυτοκινήτων από
τους πρώην ∆ήµους στον ∆ήµο Αιγιάλειας καθώς επίσης για πρόστιµα πολεοδοµίας
και λιµενικού προκειµένου για την λογιστική τακτοποίηση, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6821
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
21.000,00 €

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 158.543,09 €
9.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση ΚΑ εξόδων
Με εισήγηση των αντίστοιχων Τµηµάτων προτείνεται η µείωση των παρακάτω Κ.Α
διότι είτε έχουν γίνει συµβάσεις και υπάρχει υπόλοιπο ποσό λόγω εκπτώσεων, είτε
δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον
προϋπολογισµό του έτους 2015 µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους, προκειµένου τα
ποσά να µεταφερθούν στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε σκοπό την ενίσχυση και εγγραφή άλλων ΚΑ του προϋπολογισµού που είτε δεν επαρκούν είτε δεν εγγράφηκαν κατά την
σύνταξή του ως εξής:
Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α
ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6516.002

Χρεωλύσια δανείων Τραπεζών

-2.000,00

00-6715.002

Επιχορήγηση ΝΠ∆∆-Λιµενικό Ταµείο

-5.000,00

00-6734
00-6735
10-6162.000

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία
Λοιπά έξοδα τρίτων

-2.500,00
-2.500,00
-2.858,88
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10-6162.002

10-6262.001

Οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Εφαρµογών ∆ήµου Αιγιαλείας (Πρόσθετες
Ειδικές Απαιτήσεις στις Εφαρµογές των ΤελώνΕσόδων & Εθνικού ∆ηµοτολογίου)
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κλιµατιστικών µονάδων του ∆ήµου Αιγιαλείας

-2.500,48

-1.205,50

10-6611

Προµήθεια βιβλίων κλπ

10-6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

-1.121,25

10-6613

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων

-6.330,84

10-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

-1.189,89

10-6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

-1.000,00

30-7135.001

Λοιπός εξοπλισµός ∆Ε Ακράτας-Αιγείρας

-2.150,06

-500,00

ΣΥΝΟΛΟ

-30.856,90

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 189.399,99 €
10.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την ενίσχυση ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση την εισήγηση του Tµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου &
Μισθοδοσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ 80-8115 που αφορά ∆ιάφορα
έξοδα ΠΟΕ προκειµένου για την δέσµευση παραστατικού που αφορά την αµοιβή
βάση συµφωνητικού για την παραγώµενη ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθµού
Τσιβλού για το οποίο εκκρεµούσε απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε σκοπό
την λογιστική τακτοποίηση του, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
80-8115
∆ιάφορα έξοδα ΠΟΕ
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
178.457,75 €

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 10.942,24 €
11.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και προκειµένου για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων αφού το ποσό δεν µπορούσε να προβλεφθεί επακριβώς
κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού σε πιο ύψος θα φτάσουν, προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 942,24 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 360/2015 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.360/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την δωδέκατη (12η) αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 και έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθ.653/2014 απόφασή του περί έγκρισης προϋπολογισµού και
στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α) του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
πρωτ. 177717/ 16455/19.01.2015 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, τις υπ’αριθ.18, 97,
209,241,327,394,473, 523,566 & 707/2015 αποφάσεις του, που αφορούν
την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η , 7η, 8η,9η,10η, 11η αναµόρφωση αντίστοιχα, του
προϋπολογισµού ∆ήµου 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, 112278/12100/15-92015, 134241/13883/27-10-2015 αντίστοιχα, όµοιες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής 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), µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των
δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Χρ. Λαϊνά, 2) Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 3) Μιχ. Κωνσταντίνου, 4) Βασ. Φιλιππόπουλου, 5)Βασ. Τοµαρά &
6) ∆ηµ.Μπούρδου που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
εποµένως µε δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της δωδέκατης (12ης) αναµόρφωσης του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2015, η οποία έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πίστωσης στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση ΚΑ εξόδου
Με εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες τακτοποιήσεις στο σκέλος των Εσόδων & Εξόδων καθότι από τον µέχρι τώρα ταµειακό
απολογιστικό πίνακα για το έτος 2015,προκύπτει ότι παρατηρείται αύξηση των εισπραχθέντων από απαιτήσεις ΠΟΕ κατά 477.563,18€ και συγκεκριµένα ενώ στα έσοδα έχουν βεβαιωθεί 8.325.616,31€ και στα έξοδα αντίστοιχα είχαν εγγραφεί στον
ΚΑ 80-8511 προβλέψεις µη είσπραξης ύψους 7.784.960,56€
ήτοι διαφορά
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540.655,75€ αυτή διαµορφώθηκε µε βάσει τα απολογιστικά στοιχεία στις 22-12-2015
στο ποσό των 1.018.218,93€.
Η παραπάνω διαφορά των 477.563,18€ πρέπει να µεταφερθεί στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
µε αντίστοιχη µείωση του ΚΑ 80-8511,ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

80-8511

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

-477.563,18

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 499.827,00 €
2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α εξόδων µε αύξηση Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τµήµα Καθαρισµού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων σύµφωνα µε
την οποία για την µεταφορά απορριµµάτων δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και περαιτέρω υπογραφή ης σύµβασης µέσα στο τρέχον
έτος προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε µείωση του ΚΑ 20-6414 µε
ισόποση αύξηση του ΚΑ 20-6211 και του ΚΑ 20-6721.003 για την κάλυψη της δαπάνης που έχει προκύψει ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
20-6414
Μεταφορές εν γένει
-1.055.340,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
20-6211
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Εισφορά υπέρ δήµων και κοινοτήτων από το τέ20-6721.003
λος ακίνητης περιουσίας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.052.140,00

3.200,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 499.827,00 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Προκειµένου για την κάλυψη της δαπάνης για δικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την
είσπραξη τελών και φόρων προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, µε
ισόποση µείωση ΚΑ οι οποίοι επαρκούν µέχρι την λήξη του οικονοµικού έτους αφού
δεν έχουν προσληφθεί οι ειδικοί συνεργάτες που έχουν προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την εί00-6151
σπραξη τελών και φόρων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
88.400,00
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 411.427,00 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
ΚΑ Εξόδων µε ισόποση αύξηση ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριµένα
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προτείνεται η µείωση των παρακάτω Κ.Α διότι είτε έχουν γίνει συµβάσεις και υπάρχει υπόλοιπο ποσό λόγω εκπτώσεων, είτε δεν
θα δαπανηθούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2015 µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους µε ισόποση αύξηση
ΚΑ εξόδων, ως εξής:
Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

25-6063.002

Προµήθεια γάλακτος

25-6262.008
25-6262.021

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-1.316,61

Αντικατάσταση δεξαµενών & δικτύων ύδρευσης ∆Ε Ακράτας-Αιγείρας-∆ιακοπτού
Επισκευή & συντήρηση αντλιοστασίων ∆Ε Συµπολιτείας– Ερινεού

-10.000,00
-2.402,27

25-6262.028

Μέτρηση υδροµέτρων ∆Ε Ακράτας-Αιγείρας-∆ιακοπτου

25-6262.030

Μέτρηση υδροµέτρων ∆Ε Συµπολιτείας-Ερινεού

-15.000,00

25-6262.032

Αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών

-40.000,00

25-6262.039

Συλλογή και εναπόθεση βοθρολυµάτων των ∆.Ε. Ακράτας -Αιγείρας

-45.000,00

25-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

-1.500,00

25-6633

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)

-5.000,00

25-6641.001

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων

-3.897,21

25-6641.002

Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

-2.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

-7.000,00

-133.116,09

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή
25-6273
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

ΠΟΣΟ ΣΕ €
133.116,09

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 411.427,00 €

5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την Ενίσχυση των ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των
ΚΑ για την λογιστική απεικόνιση των παρακρατηθέντων από την ∆ΕΗ ώστε να τηρούνται οι αρχές της λογιστικής επιστήµης και ο προσδιορισµός του κόστους .
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Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό ο30-6211
δών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Με ισόποση µείωση του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 9111

ΠΟΣΟ ΣΕ €
91.883,91

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 319.543,09€
6.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την Ενίσχυση των ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των
ΚΑ για την λογιστική απεικόνιση της αµοιβής βάση συµφωνητικού για την παραγώµενη ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθµού Τσιβλού, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αµοιβή βάση συµφωνητικού για την παρα00-6142.002
γόµενη ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθµού Τσιβλού
Με ισόποση µείωση του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 9111

ΠΟΣΟ ΣΕ €
75.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 244.543,09€
7.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την Ενίσχυση των ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των
ΚΑ για την λογιστική απεικόνιση των λογαριασµών που εκδίδει η ∆ΕΥΑ προς τον
∆ήµο για δαπάνες κατανάλωσης ύδρευσης για την συντήρηση του πρασίνου, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό,
35-6279
καθαριότητα
Με ισόποση µείωση του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 9111

ΠΟΣΟ ΣΕ €
65.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 179.543,09€
8.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την ενίσχυση ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ 00-6821 που αφορά Φορολογικά πρόστιµα
και προσαυξήσεις προκειµένου να καταβληθούν ποσά που έχουν βεβαιωθεί και
συµψηφιστεί στην ∆ΟΥ, από τον έλεγχο για την µεταβίβαση των αυτοκινήτων από
τους πρώην ∆ήµους στον ∆ήµο Αιγιάλειας καθώς επίσης για πρόστιµα πολεοδοµίας
και λιµενικού προκειµένου για την λογιστική τακτοποίηση, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
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Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6821
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
21.000,00 €

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 158.543,09 €
9.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση ΚΑ εξόδων
Με εισήγηση των αντίστοιχων Τµηµάτων προτείνεται η µείωση των παρακάτω Κ.Α
διότι είτε έχουν γίνει συµβάσεις και υπάρχει υπόλοιπο ποσό λόγω εκπτώσεων, είτε
δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον
προϋπολογισµό του έτους 2015 µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους, προκειµένου τα
ποσά να µεταφερθούν στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε σκοπό την ενίσχυση και εγγραφή άλλων ΚΑ του προϋπολογισµού που είτε δεν επαρκούν είτε δεν εγγράφηκαν κατά την
σύνταξή του ως εξής:
Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00-6516.002

Χρεωλύσια δανείων Τραπεζών

-2.000,00

00-6715.002

Επιχορήγηση ΝΠ∆∆-Λιµενικό Ταµείο

-5.000,00

00-6734

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία

-2.500,00

00-6735

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία

-2.500,00

10-6162.000

Λοιπά έξοδα τρίτων

-2.858,88

10-6162.002

10-6262.001

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Εφαρµογών ∆ήµου Αιγιαλείας (Πρόσθετες Ειδικές
Απαιτήσεις στις Εφαρµογές των Τελών-Εσόδων & Εθνικού ∆ηµοτολογίου)
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κλιµατιστικών µονάδων του ∆ήµου Αιγιαλείας

-2.500,48

-1.205,50

10-6611

Προµήθεια βιβλίων κλπ

10-6612

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

-1.121,25

10-6613

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων

-6.330,84

10-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

-1.189,89

10-6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

-1.000,00

30-7135.001

Λοιπός εξοπλισµός ∆Ε Ακράτας-Αιγείρας

-2.150,06

-500,00

ΣΥΝΟΛΟ

-30.856,90

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 189.399,99 €
10.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜεταφορά πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την ενίσχυση ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση την εισήγηση του Tµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου &
Μισθοδοσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ 80-8115 που αφορά ∆ιάφορα
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έξοδα ΠΟΕ προκειµένου για την δέσµευση παραστατικού που αφορά την αµοιβή
βάση συµφωνητικού για την παραγώµενη ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθµού
Τσιβλού για το οποίο εκκρεµούσε απάντηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο µε σκοπό
την λογιστική τακτοποίηση του, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
80-8115
∆ιάφορα έξοδα ΠΟΕ
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
178.457,75 €

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 10.942,24 €
11.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και προκειµένου για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συµβιβαστικών πράξεων αφού το ποσό δεν µπορούσε να προβλεφθεί επακριβώς
κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού σε πιο ύψος θα φτάσουν, προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 942,24 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 773/2015.
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 774
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του
µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.47073/24-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης,
2) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων, 3)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 4)Ανδ.Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5) Χρ.Καλύβας,
Τ.Κ.Βαλιµής.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
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Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.768 έως και 780 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση προϋπολογισµού και πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων οικον. έτους 2016 του Ν.Π.∆.∆ µε
την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει απόσπασµα της υπ’ αριθ.107/2015 απόφασης του ∆.Σ. του
Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας», που
έχει ως εξής:
« Για το αντικείµενο : «Έγκριση προϋπολογισµού και πίνακας
στοχοθεσίας έτους 2016 ».
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος Φιλιππάτος, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιαταξης και
θέτει υπόψη του Σώµατος την έγκριση προϋπολογισµού και πίνακας στοχοθεσίας έτους 2016.
Στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:

Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας για το έτος 2016 λάβαµε υπόψη:
1. Το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆.Λ.Τ.Α. την 30/11/2015 ποσού 358.132,81€ εκ
των οποίων ποσό 357.507,47€ είναι κατατεθειµένα στους λογαριασµούς που
τηρεί το Νοµικό Πρόσωπο στην Τράπεζα Πειραιώς, στην ALPHABANK και
στην Εθνική Τράπεζα και ποσό 625,34€ είναι χρηµατικό διαθέσιµο στο ταµείο
του ∆ΛΤΑ..
2. τις ανάγκες της υπηρεσίας
3. τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ.114/τ.Α/08.06.2006).
4. Την υπ’΄αριθ.πρωτ.26945/31.07,2015 ΚΥΑ Εσωτερικών & ∆ιοικητηικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών (ΦΕΚ.1621/τ.Β/31,07,2015) ( Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικ. Έτους 2016 –
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028 / 2004 απόφασης / Β΄ 253 ) απόφασης.
5. το Τεχνικό Πρόγραµµα Έργων ∆.Λ.Τ.Α. για το έτος 2016 καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε από το ∆ήµο Αιγιαλείας και συµπεριλαµβάνει και το ∆.Λ.Τ.Α.
6. Το υπ’ αρ.63350 δελτίο υποβληθέντων οικονοµικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α. επειδή το συνολικό άθροισµα της
οµάδας Ι ( Κ.Α. 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21, 22 ) κατά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2014 είναι : 133.286,50 € και κατά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούλιος 2015 είναι : 148.351,25 € και η διαφορά µεταξύ των ποσών των δύο περιόδων
είναι θετική, το ανώτατο ποσό που µπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισµα για την
οµάδα Ι στον προϋπολογισµό Εσόδων οικονοµικού έτους 2016 είναι το συνολικό ποσό του έτους 2015 ήτοι ποσό 212.088,55€ προσαυξηµένο µε τη θετική διαφορά
(148.351,25€ - 133.286,50€ )=15.064,75€, ήτοι συνολικά 227.153,30€.
Στην 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ
450/Β/26-2-2013) που εκδόθηκε δυνάµει του νόµου 4111/2013, αναφέρεται ότι θα
πρέπει στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος ∆ράσης των ΟΤΑ και των
Νοµικών τους Προσώπων, να καταρτισθεί πίνακας στοχοθεσίας των οικονοµικών
αποτελεσµάτων αυτών, δηλαδή συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισµού
3
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και του µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσής του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο πίνακας στοχοθεσίας που αποτελεί παράρτηµα της ως άνω Κ.Υ.Α. εξειδικεύεται σε µηνιαίους και
τριµηνιαίους στόχους.
Παρουσιάζεται στα µέλη του ∆.Σ. συµπληρωµένος ο πίνακας στοχοθεσίας
οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆.Λ.Τ.Α. για το έτος 2016 και παρακαλούµε για τη
συζήτηση και έγκρισή του.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας,
αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του:
έλαβε υπόψη του :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 156,157,158 και 159 του Ν. 3463/06
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»

3. Το Π. ∆. 184/2001 περί « Σύστασης Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγίου » που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 749/5.7.2001 Φ.Ε.Κ.
τεύχος Α.
4. Το ΦΕΚ 1711 τεύχος Β΄ / 2/8/2011 περί « Τροποποίησης Συστατικής Πράξης
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγίου »
5. Το Ν.2971/2001 περί «Αιγιαλού, Παραλίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Ν.3153/2003.
6. Το Ν.2575/98 άρθρο 2 περί «Ρύθµισης θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου
Εµπορικής Ναυτιλίας».
7. Το Β.∆.14/19-1-1939 «ΦΕΚ 24/Α/1939 «Κώδικας των περί Λιµενικών Ταµείων κειµένων διατάξεων».
8. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013)
9. Την Κ.Υ.Α. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/β/26-2-2013)
10. Την υπ’ αριθ.πρωτ.26945/31.07.2015 Κ.Υ.Α Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών (ΦΕΚ.1621/τ.Β/31.07.2015) « Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικ. Έτους 2016 –
τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7028 / 2004 απόφασης / Β΄ 253 )
11. Το υπ’ αρ.63350 δελτίο υποβληθέντων οικονοµικών στοιχείων στη βάση δεδεοµένων.
12. Την 106/2015 Απόφασή του, µε την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα
Έργων ∆.Λ.Τ.Α. για το έτος 2016.
13. Το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε από το ∆ήµο Αιγιαλείας και συµπεριλαµβάνει και το ∆.Λ.Τ.Α.
14. Τα εισπραχθέντα έσοδα του έτους 2014 (έως 30.11.2014).
15. Τα εισπραχθέντα έσοδα του έτους 2014 (έως 30.12.2014).
16. Τα εισπραχθέντα έσοδα του έτους 2015 (έως 30.11.2015).
17. Το χρηµατικό υπόλοιπο του ∆.Λ.Τ.Α. την 30/11/2015
18. Τον προς έγκριση προϋπολογισµό έτους 2016
19. Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆.Λ.Τ.Α. για το
έτος 2016
20. Την εισήγηση του κ. Προέδρου
Οµόφωνα Αποφασίζει
Ψηφίζει την έγκριση του προϋπολογισµού και τον πίνακα στοχοθεσίας έτους
2016, του οποίου τα έσοδα και τα έξοδα διαµορφώνονται ως ακολούθως:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΕΣΟ∆Α
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

0

Βεβαιωθέντα µέχρι
30-11-2015

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα
από Υπουργείο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ
Π.Ο.Ε.

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡHΜΑΤΩΝ

5

∆ιαµορφωθέντα µέχρι
30-11-2015

236.310,00

130.223,62

173.510,00

173.510,00

1.240,00

9.669,17

104.610,00

104.610,00

20,00

0,00

14.968,55

14.968,55

0,00

0,00

0,00

0,00

38.410,00

28.516,39

48.637,52

48.637,52

436.520,76

358.132,81

367.500,98

367.500,98

712.500,76

526.541,99

709.227,05

709.227,05

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2015
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

6

Βεβαιωθέντα µέχρι
30/11/2015

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα
από Υπουργείο

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.& ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

9

∆ιαµορφωθέντα µέχρι
30/11/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

344.050,00

131.964,04

336.458,25

336.458,25

253.400,00

29.457,28

324.000,00

324.000,00

103.235,26

36.581,57

40.768,80

40.768,80

11.815,50

0,00

8.000,00

8.000,00

712.500,76

198.002,89

709.227,05

709.227,05

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Αυτή η απόφαση πήρε αριθµό 107/2015 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού
είδε το αριθ.
πρωτ.936/24-12-2015 έγγραφο του κ. Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας», την υπ’ αριθ 107
/2015 (Α∆Α: 64Χ5ΟΡΝΓ-Ω2Φ) απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβου5
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λίου, τον Πίνακα Εσόδων & Εξόδων ετους 2016, τον Πίνακα στοχοθεσίας, τα Απολογιστικά στοιχεία έτους 2014 , το υπ’ αριθ.63350 δελτίο υποβληθέντων οικονοµικών στοιχείων στη βάση δεδοµένων και έλαβε υπόψη του τις δ/ξεις παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.) και του
άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
πλην του δηµοτικού συµβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου
που δήλωσε «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος) & του κ.Χρήστου
Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, εποµένως µε (21) ψήφους υπέρ, κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την υπ’ αριθ. 107/2015 (Α∆Α: 64Χ5ΟΡΝΓ-Ω2Φ)
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία
«∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας» περί έγκρισης προϋπολογισµού
και τον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων οικον.έτους
2016, ο οποίος εµφανίζει:
«
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΕΣΟ∆Α

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

∆ιαµορφωθέντα µέχρι
30-11-2015

Ψηφισθέντα

Βεβαιωθέντα µέχρι
30-11-2015

Εγκριθέντα
από Υπουργείο

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

2

ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
(Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ
Π.Ο.Ε.

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
ΧΡHΜΑΤΩΝ

5

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2015

236.310,00

130.223,62

173.510,00

173.510,00

1.240,00

9.669,17

104.610,00

104.610,00

20,00

0,00

14.968,55

14.968,55

0,00

0,00

0,00

0,00

38.410,00

28.516,39

48.637,52

48.637,52

436.520,76

358.132,81

367.500,98

367.500,98

712.500,76

526.541,99

709.227,05

709.227,05

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
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∆ΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ
2015
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

6

Βεβαιωθέντα µέχρι
30/11/2015

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα
από Υπουργείο

ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

7

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.& ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

9

∆ιαµορφωθέντα µέχρι
30/11/2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

344.050,00

131.964,04

336.458,25

336.458,25

253.400,00

29.457,28

324.000,00

324.000,00

103.235,26

36.581,57

40.768,80

40.768,80

11.815,50

0,00

8.000,00

8.000,00

712.500,76

198.002,89

709.227,05

709.227,05

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 774 /2015
O Γραµµατέας

O Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 778
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του
µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.47073/24-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης,
2) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων, 3)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 4)Ανδ.Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5) Χρ.Καλύβας,
Τ.Κ.Βαλιµής.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
1
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Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.768 έως και 780 )

2
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσών από τον βεβαιωτικό κατάλογο βοσκής έτους 2015 στη Τ.Κ.Βαλιµής, σε βάρος των κτηνοτρόφων
κ.κ.: 1) Καλύβα Παναγιώτη και 2) Κορδαλή Τρύφωνα ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο ( 9ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.
∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. 599/2014 Α.∆.Σ. καθορίστηκε δικαίωµα βοσκής
για το έτος 2015 ως παρακάτω: µέχρι του ορίου της µικράς κτηνοτροφίας
0,35€ για κάθε µικρό ζώο και πέραν του ορίου της µικράς κτηνοτροφίας
0,70 € για κάθε µικρό ζώο. Επίσης µε την ίδια απόφαση για πέραν του
ορίου της µικράς κτηνοτροφίας ζώα (από 150 µικρά ζώα και επάνω),
προσδιορίστηκε δικαίωµα βοσκής, για όσες ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες διαθέτουν αναγνωρισµένες χορτολιβαδικές εκτάσεις, αυξηµένο και
ανάλογο προς την µισθωτική αξία της χορτονοµής των βοσκήσιµων τόπων, σύµφωνα µε το άρθρο β παρ. 2 του από 24-9-58 Β.∆. σε 4,40€ για
κάθε µικρό ζώο και σε 6,00€ για κάθε µεγάλο ζώο, δεδοµένου ότι οι βοσκές είναι βελτιωµένες µε µεγάλη βοσκοϊκανότητα.
Επίσης µε την υπ’ αριθ. 332/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίσθηκαν οι θέσεις οι εκτάσεις ο τρόπος χρήσης των βοσκήσιµων εκτάσεων και η βεβαίωση του αριθµού των ζώων µεγάλων και µικρών που θα εισαχθούν για βοσκή της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το έτος 2015.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
συντάχθηκε ο υπ’ αριθ. 14922 χρηµατικός κατάλογος ( αριθ. Τριπλ. βεβαίωσης 105/10-08-2015 ) των υποχρεών για δικαίωµα βοσκής έτους
2015.
Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω κατάλογο, τις υπ’ αριθ. 599/2014
& 332/2015 Α.∆.Σ. και από τις υπεύθυνες δήλωσεις των κτηνοτρόφων
για την εισαγωγή ζώων στις Κοινοτικές Βοσκές της ∆.Ε. Ακράτας,
χρεώθηκαν για δικαίωµα βοσκής έτους 2015 οι παρακάτω κτηνοτρόφοι
ως ακολούθως:
1/ Καλύβας Παναγιώτης του Ανδρέα: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΕΤΟΥΣ
2015 ΣΤΗ ΤΚ ΒΑΛΙΜΗΣ ΖΩΑ 230 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ - 10 ∆ΩΡΕΑΝ
(140Χ0,35=49,00€) ΚΑΙ 80 Χ 4,40=352€ ΣΥΝΟΛΟ 401,00 €.
2/ Κορδαλής Τρύφωνας του Παναγιώτη: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΒΟΣΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΤΗΝ ΤΚ ΒΑΛΙΜΗΣ ΖΩΑ 213 ΠΡΟΒΑΤΑ -10 ∆ΩΡΕΑΝ
(140Χ0,35=49,00 ΚΑΙ 63Χ4,40=277,20) ΣΥΝΟΛΟ: 326,20 €.
Οι ανωτέρω κτηνοτρόφοι µε τις υπ’ αριθ. πρωτ: 33946 /4-9-2015 &
39978/22-10-2015 αιτήσεις τους αντίστοιχα µας έκαναν γνωστό ότι κατά
την θερινή κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 εισήγαγαν τα ποίµνιά τους
µόνο στις Κοινοτικές Βοσκές της Τ.Κ. Βαλιµής και όχι στο χορτολίβαδο
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« ΚΑΥΚΑΡΗΣ – ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΚΚΑ » της Τ.Κ. Βαλιµής, και ζητούν διαγραφή ποσού για δικαίωµα βοσκής 296,00 & 233,10 € αντίστοιχα το
οποίο αφορά χρέωση για τα πέραν του ορίου της µικράς κτηνοτροφίας
ζώα δηλ. από 150 µικρά ζώα και πάνω το οποίο σύµφωνα µε την αριθ.
599/2014 Α.∆.Σ. ορίστηκε 4,40 € για όσες ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες διαθέτουν αναγνωρισµένες χορτολιβαδικές εκτάσεις, αυξηµένο και
ανάλογο προς την µισθωτική αξία της χορτονοµής των βοσκήσιµων τόπων, σύµφωνα µε το άρθρο β παρ. 2 του από 24-9-58 Β.∆. και την χρέωσή τους µε 0,70 € ανά µικρό ζώο σύµφωνα πάντα µε την υπ’ αριθ.
599/2014 Α.∆.Σ.
Οι εν λόγω αιτήσεις διαβιβάσθηκαν στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Βαλιµής
προς έλεγχο και για να µας γνωρίσει ως αρµόδιος τις απόψεις τους επί
του Θέµατος. Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βαλιµής µε το υπ’ αριθ. πρωτ:
4361/24-11-2014 έγγραφό του µας γνώρισε ότι οι παραπάνω κτηνοτρόφοι «δεν εισήγαγαν τα ποίµνιά τους ( που αποτελούνται από 90 πρόβατα
και 140 αίγες & 213 πρόβατα αντίστοιχα), κατά την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 στο χορτολίβαδο « ΚΑΥΚΑΡΗΣ – ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΚΚΑ ».
Οι ανωτέρω βόσκησαν τα ποίµνιά τους µόνο στις Κοινοτικές Βοσκές της
Τ.Κ. Βαλιµής . »
Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων εισηγούµαι την διαγραφή ποσού
296,00€ από δικαίωµα βοσκής έτους 2015 για τον κτηνοτρόφο Παναγιώτη Καλύβα του Ανδρέα ( χρηµατικός κατάλογος 14922, αριθ. τριπλ. βεβαίωσης 105/10-08-2015, αυξ. αριθ. υποχρέου 12 ) πλέον προσαυξήσεων, καθώς και την διαγραφή ποσού 233,10€ για τον κτηνοτρόφο Τρύφωνα Κορδαλή του Παναγιώτη (χρηµατικός κατάλογος 14922, αριθ. τριπλ.
βεβαίωσης 105/10-08-2015, αυξ. αριθ. υποχρέου 14 ) πλέον προσαυξήσεων, και παρακαλούµε να θέσετε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω αρµοδιότητας για την λήψη της σχετικής απόφασης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδηµάρχου της ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, είδε το
φάκελο µε τα παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις υπ.αρίθµ.599/26-112014 και 332/27-5-2015 προηγούµενες αποφάσεις του, την υπ’ αριθ.πρωτ. 4361/24-11-2014 βεβαίωση του κ. Προέδρου Τ.Κ. Βαλιµής,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ.και του
άρθρου 65 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) ∆ηµ. Μπούρδου και 2)
Κων.Παπακωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), ενώ ψήφισε υπέρ σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/87/7-6-10) και ο κ. Xρήστος Καλύβας , Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Βαλιµής, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
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Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή τελών δικαιώµατος βοσκής έτους 2015
από τον φορολογικό κατάλογο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακράτας του
∆ήµου Αιγιαλείας , στους παρακάτω φορολογουµένους :
α) Την διαγραφή ποσού 296,00€ από δικαίωµα βοσκής έτους 2015
για τον κτηνοτρόφο κ. Παναγιώτη Καλύβα του Ανδρέα ( χρηµατικός κατάλογος 14922, αριθ. τριπλ. βεβαίωσης 105/10-08-2015, αυξ. αριθ. υποχρέου 12 ) πλέον προσαυξήσεων και
β) Την διαγραφή ποσού 233,10€ για τον κτηνοτρόφο κ. Τρύφωνα
Κορδαλή του Παναγιώτη (χρηµατικός κατάλογος 14922, αριθ. τριπλ. βεβαίωσης 105/10-08-2015, αυξ. αριθ. υποχρέου 14 ) πλέον προσαυξήσεων.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 778 /2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 779
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του
µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.47073/24-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης,
2) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων, 3)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 4)Ανδ.Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5) Χρ.Καλύβας,
Τ.Κ.Βαλιµής.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
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Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.768 έως και 780 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσών από τον βεβαιωτικό κατάλογο βοσκής έτους 2015 στη Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας, σε βάρος των κτηνοτρόφων κ.κ.: 1) Ανδρέα Τσαγκάρη και 2) Παρασκευή Αναγνωστοπούλου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.
∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
«
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε υπ’ αριθ. 332/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου καθορίσθηκαν οι θέσεις οι εκτάσεις ο τρόπος
χρήσης των βοσκήσιµων εκτάσεων και η βεβαίωση του αριθµού των ζώων µεγάλων και µικρών που θα εισαχθούν για βοσκή, της εδαφικής περιφέρειας του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2015 . Επίσης µε την υπ’ αριθ.
599/2014 Α.∆.Σ. καθορίστηκε το δικαίωµα βοσκής για το έτος 2015.
Σύµφωνα µε τις ανωτέρω Α.∆.Σ. συντάχθηκε ο υπ’ αριθ. 14922
χρηµατικός κατάλογος ( αριθ. τριπλ. βεβαίωσης 105/10-08-2015) των
υποχρεών για δικαίωµα βοσκής έτους 2015.
Ο κτηνοτρόφος Ανδρέας Τσαγκάρης του Αθανασίου ο οποίος συµπεριλήφθηκε στον παραπάνω κατάλογο µε την υπ’ αριθ. πρωτ:
35480/17-9-2015 υπεύθυνη δήλωση του, µας έκαναν γνωστό ότι για την
κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 δεν εισήγαγε το ποίµνιό του που αποτελείται από 200 αίγες στις Κοινοτικές Βοσκές της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
και ζητά την διαγραφή του ποσού των 84,00 € για δικαίωµα βοσκής έτους 2015.
Οµοίως η κτηνοτρόφος Παρασκευή Αναγνωστοπούλου του Ασηµάκη
η οποία συµπεριλήφθηκε στον παραπάνω κατάλογο µε την υπ’ αριθ.
πρωτ: 35483/17-9-2015 υπεύθυνη δήλωση της µας έκαναν γνωστό ότι για
την κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 δεν εισήγαγε το ποίµνιό της που
αποτελείται από 155 αίγες & 10 πρόβατα στις Κοινοτικές Βοσκές της
Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας και ζητά την διαγραφή του ποσού των 59,50 € για
δικαίωµα βοσκής έτους 2015.
Οι εν λόγω αιτήσεις διαβιβάσθηκαν στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αγίας
Βαρβάρας προς έλεγχο και για να µας γνωρίσει ως αρµόδιος τις απόψεις
του επί του θέµατος. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας µε την από
16-10-2015 βεβαίωση του µας γνώρισε ότι « οι κτηνοτρόφοι Ανδρέας
Τσαγκάρης του Αθανασίου & Παρασκευή Αναγνωστοπούλου του Ασηµάκη δεν εισήγαγαν τα ποίµνια τους κατά την κτηνοτροφική περίοδο
2015 στις Κοινοτικές Βοσκές της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας διότι κάλυψαν
τις ανάγκες βόσκησης των ποιµνίων τους από το Χορτολίβαδο «ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ » Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας το οποίο τους διατέθηκε κατόπιν δηµοπρασίας.»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι την διαγραφή ποσού 84,00 € από
δικαίωµα βοσκής έτους 2015 για τον κτηνοτρόφο Ανδρέα Τσαγκάρη του
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Αθανασίου ( ΑΦΜ: 110002888 - χρηµατικός κατάλογος 14922, αριθ.
Τριπλ. βεβαίωσης 105/10-08-2015, αυξ. αριθ. υπόχρεου 23 ) πλέον προσαυξήσεων, καθώς και την διαγραφή ποσού 59,50 € για την κτηνοτρόφο
Παρασκευή Αναγνωστοπούλου του Ασηµάκη ( 110002876 - χρηµατικός
κατάλογος 14922, αριθ. Τριπλ. βεβαίωσης 105/10-08-2015, αυξ. αριθ.
υπόχρεου 1 ) και παρακαλούµε να θέσετε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω αρµοδιότητας για την λήψη της σχετικής απόφασης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδηµάρχου της ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, είδε το
σχετικό φάκελο µε τα παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.
599/26-11-2014 και 332/27-5-2015 προηγούµενες αποφάσεις του, την
από 16-10-2015 βεβαίωση του κ. Θεοφάνη Πετρόπουλου, Εκπροσώπου
Τ.Κ. Αγ.Βαρβάρας, σύµφωνα µε την οποία οι ως άνω κτηνοτρόφοι δεν
εισήγαγαν τα ποίµνιά τους κατά το έτος 2015 στις Κοινοτικές Βοσκές της
Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, διότι κάλυψαν τις ανάγκες βόσκησης των ποιµνίων τους από το Χορτολίβαδο «ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ » Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας το
οποίο τους διατέθηκε κατόπιν δηµοπρασίας, καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ .και του άρθρου 65 Ν. 3852 /2010
(ΦΕΚ/ Α/87/ 7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) ∆ηµ. Μπούρδου και 2) Κων.Παπακωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.) η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή τελών δικαιώµατος βοσκής έτους 2015
από τον φορολογικό κατάλογο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ακράτας του
∆ήµου Αιγιαλείας , στους παρακάτω φορολογουµένους :
α) Την διαγραφή ποσού 84,00 € από δικαίωµα βοσκής έτους 2015
για τον κτηνοτρόφο κ. Ανδρέα Τσαγκάρη του Αθανασίου µε ( ΑΦΜ:
110002888 - χρηµατικός κατάλογος 14922, αριθ. Τριπλ. βεβαίωσης
105/10-08-2015, αυξ. αριθ. υπόχρεου 23 ) πλέον προσαυξήσεων, καθώς
και
β) Την διαγραφή ποσού 59,50 € για την κτηνοτρόφο κα Παρασκευή
Αναγνωστοπούλου του Ασηµάκη ( ΑΦΜ: 110002876 - χρηµατικός κατάλογος 14922, αριθ. Τριπλ. βεβαίωσης 105/10-08-2015, αυξ. αριθ. υπόχρεου 1 ).Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 779/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 780
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3 Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, 18) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του
µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.47073/24-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης,
2) Αργ.Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων, 3)Ιωαν.Καρανικόλας, Τ.Κ.
Μελισσίων, 4)Ανδ.Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5) Χρ.Καλύβας,
Τ.Κ.Βαλιµής.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Μαρία
1
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Παπαχριστοπούλου, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Χρήστος Γούτος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 10) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.768 έως και 780)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΠΤΕΡΗΣ
κ.Ψαχούλια Ανδρέα του Κων/νου ετών 2013 & 2014 (αριθ.καρτέλα
95125)».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας
Πτέρης κ. Ζούδιου Σπυρίδωνα µε αριθ.πρωτ.: βεβαιώνεται ότι ο κ. ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του Κων/νου µε ΑΦΜ: 016019031, µε αριθ.καρτ.95125, εκ παραδροµής χρεώθηκε µε Τέλη Αρδευσης ετών 2013
& 2014, για άρδευση τεσσάρων στρεµµάτων ενώ κατείχε 2,5 αρδευτικά
στρέµµατα.
Σχετικά ο ενδιαφερόµενος µας προσκόµισε αντίγραφο του Ε9 όπου δηλώνεται η ιδιοκτησία του.
Εισηγούµαι τη διαγραφή του ποσού των 22,5€ εκάστου έτους ως
αχρεωστήτως βεβαιωµένα Τέλη άρδευσης ΠΤΕΡΗΣ ετών 2013 & 2014
και άρα συνολικά 45,00€, από καρτέλα αριθ.95125 µε τα στοιχεία ΨΑΧΟΥΛΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ του Κων/νου , µε ΑΦΜ : 016019031 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την καρτέλα µε αριθµό 95125 χρεώσεων του οφειλέτη κ.Ψαχούλια Ανδρέα του Κων/νου, την βεβαίωση του
Προέδρου της Τ.Κ. Πτέρης κ. Ζούδιου Σπυρίδωνα και έλαβε υπόψη του
τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου
65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των
δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) ∆ηµ. Μπούρδου και 2) Κων. Παπακωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
96 του Ν. 3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.) η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Τη διαγραφή του συνολικού ποσού των 45,00€ ως αχρεωστήτως
βεβαιωµένα Τέλη άρδευσης ΠΤΕΡΗΣ των ετών 2013 & 2014 από την
καρτέλα µε αριθµό : 95125 µε τα στοιχεία ΨΑΧΟΥΛΙΑ ΑΝ∆ΡΕΑ του
Κων/νου, µε ΑΦΜ : 016019031.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 780/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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