Α∆Α: 7ΧΙΧΩ6Χ-ΨΝΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
15 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 84
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)
Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά,
26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα πέντε (15)
Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε ΈκτακτηΚατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
4465/12-02-2016, 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.
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Aπό τους Προέδρους των ∆ηµοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι κ.κ.1) Αναστάσιος Μούσκας, Πρόεδρος της Τ.Κ. Νικολεϊκων & 2) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Πρόεδρος της Τ.Κ. Βαλιµιτίκων.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 5) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.84 έως και 89 )
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Για το αντικείµενο: «Aποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 55.625,00€ από «1η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του ∆.Σ., επειδή είναι ανάγκη να
προβεί ο ∆ήµος στην αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
στην έγκριση της 2ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον.έτους 2016, προκειµένου να καλυφθούν άµεσες οικονοµικές υποχρεώσεις, στον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016 µε καταληκτική ηµεροµηνία την 22-2-16, αλλά και λόγω λήξεως προθεσµιών για την υλοποίηση δράσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας,
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. 2327/2016 χρηµατικής εντολής του ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 55.625.00 € από «1η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 55.625.00 € από «1η
τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ».
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. 2327/2016 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), ενώ δεν είχε προσέλθει ακόµη πριν τη συζήτηση του θέµατος η δηµοτική σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, µετά
από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 55.625.00 € από «1η
τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 84/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
15 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 85
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)
Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά,
26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα πέντε (15)
Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε ΈκτακτηΚατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
4465/12-02-2016, 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
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αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Aπό τους Προέδρους των ∆ηµοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι κ.κ.1) Αναστάσιος Μούσκας, Πρόεδρος της Τ.Κ. Νικολεϊκων & 2) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Πρόεδρος της Τ.Κ. Βαλιµιτίκων.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 5) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.84 έως και 89 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του ∆.Σ., επειδή είναι ανάγκη να
προβεί ο ∆ήµος στην αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
στην έγκριση της 2ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον.έτους 2016, προκειµένου να καλυφθούν άµεσες οικονοµικές υποχρεώσεις, στον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016 µε καταληκτική ηµεροµηνία την 22-2-16, αλλά και λόγω λήξεως προθεσµιών για την υλοποίηση δράσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας,
ανακοινώνει το δεύτερο ( 2 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει
το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 18/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την 2η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2016, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδων µε αύξηση Κ.Α Εξόδων µέσω ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Με εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση των παρακάτω
Κ.Α. ώστε αυτοί να απεικονίζουν τα υπόλοιπα όπως διαµορφώνονται έως σήµερα
για την χρήση του 2015 και έχουν απόκλιση από αυτά που αναγράφονται στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 αφού αυτός συντάθηκε µε στοιχεία που είχαν
διαµορφωθεί 31/10/2015.
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
330.163,66
10-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
22.615,70
20-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
116.512,28
20-8122
Έργα ΠΟΕ
12.767,78
25-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
66.674,94
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο)
25-6273
165.119,69
για δικές τους υπηρεσίες
25-8122
Έργα ΠΟΕ
6.090,33
30-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
218.874,09
30-8122
Έργα ΠΟΕ
55.895,00
Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δα30-8123
60.237,50
πάνες ΠΟΕ
35-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
83.283,11
45-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
7.380,00
1.146.777,11
Αυξάνονται ή δηµιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ εξόδων
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Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-8113
10-8113
10-8116
15-8115
20-8113
20-8116
20-6211
25-8113
25-8116
30-6273
30-8113
30-8116
35-8113
35-8116
40-8115
45-8113

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
192.481,82
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
127.243,05
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
12.900,93
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
18.306,86
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
18.511,38
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
67.493,09
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδι30.507,81
κασίας
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
222.471,42
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
9.323,21
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο)
133.448,85
για δικές τους υπηρεσίες
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
97.952,07
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
57.445,58
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
6.173,05
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
6.844,61
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
8.040,84
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
17.400,00
1.028.733,08

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 148.789,29€
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Πρόνοιας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού µε εγγραφή στο σκέλος των εξόδων της δωρεάς που κατατέθηκε
στον ∆ήµο µας ποσού 50.000,00€ από την Κορίνα Μεντζελοπούλου και την ισόποση
ενίσχυση ΚΑ εξόδου που αφορά την ενίσχυση απόρων δηµοτών του ∆ήµου µας
όπως αυτή εκφράστηκε από την δωρήτρια, ως ακολούθως.
Το παραπάνω ποσό εισπράχθηκε από τον ∆ήµο µας µετά ην σύνταξη του προϋπολογισµού, εµπεριέχεται στο χρηµατικό υπόλοιπο της 31/12/2015 και πρέπει να
εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016 σαν έξοδο κάτι που δεν µπορούσε να
γίνει κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους
00-6733
50.000,00
δηµότες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 98.789,29 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε
στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση του ΚΑ που αφορά τις «Συµβουλευτικές
και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης- Τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονι-
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κών µηχανών, βάσεων δεδοµένων-Συντήρηση Εσωτερικών εφαρµογών ∆ήµου» καθώς και
του ΚΑ που αφορά «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ 2014-2020», ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Συµβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης- Τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης
20.000,00
συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συ10-6266.011 στηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων
δεδοµένων-Συντήρηση Εσωτερικών εφαρµογών ∆ήµου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

10-6117.002 Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ 2014-2020
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

7.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 71.789,29 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος, Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε την οποία µετά την οριστική παύση
λειτουργίας του Σταθµού Μέριµνας Αδέσποτων Ζώων του Πανεπιστηµίου Πατρών,
µε την υπ’ αριθ. 337990/18064/16-12-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, καθώς και την υπ’ αριθ. 733/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διάλυσης της υπ’ αριθµ. 20379/3-6-2015 σύµβασης της παροχής υπηρεσίας «∆απάνες Περισυλλογής και ∆ιαχείρισης Αδέσποτων
Ζώων» παρουσιάζεται επιτακτική ανάγκη άµεσης ανάληψης πρωτοβουλιών για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της ∆ιαχείρισης των Αδέσποτων ζώων του ∆ήµου
µας σύµφωνα, µε τον Ν. 4039/2012 και τον Ν. 4235/2014 Φ.Ε.Κ. Α’ 32/2014. Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων απαιτεί ανάληψη δαπανών τόσο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (εµβολιασµοί, ιατρικές εξετάσεις, χειρουργικές επεµβάσεις,
προσωρινή φιλοξενία κ.τ.λ.) από εξειδικευµένο προσωπικό και κτηνίατρους, όσο και
την προµήθεια ειδών διατροφής - σίτισης των αδέσποτων ζώων από προµηθευτές
που διαθέτουν τα κατάλληλα για την σίτιση των αδέσποτων ζώων προϊόντα για τον
λόγο αυτό προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6474.001
∆απάνες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
∆ηµιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6117.004
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων
15-6699.001
Προµήθεια ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-35.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
24.600,00
10.400,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 71.789,29 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 18/2016»

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.18/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την δεύτερη (2η) αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και έλαβε υπόψη του την
υπ’ αριθ.740/2015 απόφασή του περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ. πρωτ. 173387/
17779/28-12-2015 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.10/2016 προηγούµενη απόφασή
του, περί έγκρισης της 1ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικον. έτους 2016, 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 των δηµοτικών
συµβούλων κ.κ.: 1)Μιχ. Κωνσταντίνου, 2) Βασ. Φιλιππόπουλου, 3) Βασ.
Ανδρουτσόπουλου, 4) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου, 5)Βασ.Τοµαρά, 6)Χρ.
Γούτου και 7) Χρ. Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα και των κ.κ.
8)Eυστ. Θεοδωρακόπουλου και 9) ∆ηµ.Μπούρδου, οι οποίοι δήλωσαν
«παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α /08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος, ενώ δεν είχε προσέλθει ακόµη πριν τη συζήτηση του θέµατος η
δηµοτική σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία µε δέκα οκτώ (18 ) ψήφους υπέρ,
Αποφασίζει
Την έγκριση της δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού
του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, ως προς τα έσοδα και τα
έξοδα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 18/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδων µε αύξηση Κ.Α Εξόδων µέσω ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
Με εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση των παρακάτω
Κ.Α. ώστε αυτοί να απεικονίζουν τα υπόλοιπα όπως διαµορφώνονται έως σήµερα
για την χρήση του 2015 και έχουν απόκλιση από αυτά που αναγράφονται στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 αφού αυτός συντάθηκε µε στοιχεία που είχαν
διαµορφωθεί 31/10/2015.
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
330.163,66
10-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
22.615,70
20-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
116.512,28
20-8122
Έργα ΠΟΕ
12.767,78
25-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
66.674,94
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο)
25-6273
165.119,69
για δικές τους υπηρεσίες
25-8122
Έργα ΠΟΕ
6.090,33
30-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
218.874,09
30-8122
Έργα ΠΟΕ
55.895,00
30-8123
Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δα60.237,50
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35-8115
45-8115

πάνες ΠΟΕ
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ

83.283,11
7.380,00
1.146.777,11

Αυξάνονται ή δηµιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
192.481,82
10-8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
127.243,05
10-8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
12.900,93
15-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
18.306,86
20-8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
18.511,38
20-8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
67.493,09
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλα20-6211
30.507,81
τειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
25-8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
222.471,42
25-8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
9.323,21
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο)
30-6273
133.448,85
για δικές τους υπηρεσίες
30-8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
97.952,07
30-8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
57.445,58
35-8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
6.173,05
35-8116
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ΠΟΕ
6.844,61
40-8115
∆ιάφορα Έξοδα ΠΟΕ
8.040,84
45-8113
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ΠΟΕ
17.400,00
1.028.733,08
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 148.789,29€
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Πρόνοιας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού µε εγγραφή στο σκέλος των εξόδων της δωρεάς που κατατέθηκε
στον ∆ήµο µας ποσού 50.000,00€ από την Κορίνα Μεντζελοπούλου και την ισόποση
ενίσχυση ΚΑ εξόδου που αφορά την ενίσχυση απόρων δηµοτών του ∆ήµου µας
όπως αυτή εκφράστηκε από την δωρήτρια, ως ακολούθως.
Το παραπάνω ποσό εισπράχθηκε από τον ∆ήµο µας µετά ην σύνταξη του προϋπολογισµού, εµπεριέχεται στο χρηµατικό υπόλοιπο της 31/12/2015 και πρέπει να
εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016 σαν έξοδο κάτι που δεν µπορούσε να
γίνει κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους
00-6733
50.000,00
δηµότες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 98.789,29 €
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3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε
στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση του ΚΑ που αφορά τις «Συµβουλευτικές
και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης- Τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων δεδοµένων-Συντήρηση Εσωτερικών εφαρµογών ∆ήµου» καθώς και
του ΚΑ που αφορά «Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ 2014-2020», ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Συµβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενι20.000,00
κής Μηχανογράφησης- Τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης
συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συ10-6266.011 στηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων
δεδοµένων-Συντήρηση Εσωτερικών εφαρµογών ∆ήµου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

10-6117.002 Συµβουλευτικές Υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ 2014-2020
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

7.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 71.789,29 €

4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος, Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας σύµφωνα µε την οποία µετά την οριστική παύση
λειτουργίας του Σταθµού Μέριµνας Αδέσποτων Ζώων του Πανεπιστηµίου Πατρών,
µε την υπ’ αριθ. 337990/18064/16-12-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας
περί ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, καθώς και την υπ’ αριθ. 733/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί διάλυσης της υπ’ αριθµ. 20379/3-6-2015 σύµβασης της παροχής υπηρεσίας «∆απάνες Περισυλλογής και ∆ιαχείρισης Αδέσποτων
Ζώων» παρουσιάζεται επιτακτική ανάγκη άµεσης ανάληψης πρωτοβουλιών για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος της ∆ιαχείρισης των Αδέσποτων ζώων του ∆ήµου
µας σύµφωνα, µε τον Ν. 4039/2012 και τον Ν. 4235/2014 Φ.Ε.Κ. Α’ 32/2014. Η διαχείριση των αδέσποτων ζώων απαιτεί ανάληψη δαπανών τόσο για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (εµβολιασµοί, ιατρικές εξετάσεις, χειρουργικές επεµβάσεις,
προσωρινή φιλοξενία κ.τ.λ.) από εξειδικευµένο προσωπικό και κτηνίατρους, όσο και
την προµήθεια ειδών διατροφής - σίτισης των αδέσποτων ζώων από προµηθευτές
που διαθέτουν τα κατάλληλα για την σίτιση των αδέσποτων ζώων προϊόντα για τον
λόγο αυτό προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6474.001
∆απάνες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-35.000,00
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∆ηµιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6117.004
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων
15-6699.001
Προµήθεια ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
24.600,00
10.400,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 71.789,29 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 85/2016
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
15 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 89
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)
Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά,
26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα πέντε (15)
Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε ΈκτακτηΚατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
4465/12-02-2016, 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.
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Aπό τους Προέδρους των ∆ηµοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι κ.κ.1) Αναστάσιος Μούσκας, Πρόεδρος της Τ.Κ. Νικολεϊκων & 2) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Πρόεδρος της Τ.Κ. Βαλιµιτίκων.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 5) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.84 έως και 89 )
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Για το αντικείµενο: « Eγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα
πραγµατοποίησης εκδήλωσης µε τίτλο : « Κερνάµε Ελλάδα».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του ∆.Σ., επειδή είναι ανάγκη να
προβεί ο ∆ήµος στην αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
στην έγκριση της 2ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον.έτους 2016, προκειµένου να καλυφθούν άµεσες οικονοµικές υποχρεώσεις, στον προγραµµατισµό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016 µε καταληκτική ηµεροµηνία την 22-2-16, αλλά και λόγω λήξεως προθεσµιών για την υλοποίηση δράσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας,
ανακοινώνει το έκτο (6 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει
εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με στόχο την ποιοτική αναβάθµιση και πολιτιστική ανάδειξη της
περιοχής µας, ο ∆ήµος Αιγιαλείας, συνεχίζοντας τις δράσεις και τις ενηµερωτικές εκδηλώσεις, διοργανώνει τριήµερο φεστιβάλ υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε τίτλο ¨Κερνάµε
Ελλάδα¨
Στόχος του Φεστιβάλ «Κερνάµε Ελλάδα» είναι να προβάλλει, να
αναδείξει και να δικτυώσει τα ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές επιχειρήσεις µέσα από µια σειρά δράσεων που θα λάβουν χώρα το επόµενο
τριήµερο, ήτοι από 19-20-21/2/2016.
Για την πραγµατοποίηση του ανωτέρω τριήµερου φεστιβάλ «Κερνάµε Ελλάδα» του ∆ήµου Αιγιαλείας απαιτείται να γίνουν κάποιες δαπάνες, όπως διαφηµιστικές καταχωρήσεις-δηµοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής
Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) τοπικής εµβέλειας, ώστε να έχουµε την µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή που θα έχει ως αποτέλεσµα την προβολή και την
ανάδειξη των τοπικών µας προϊόντων.
Για την αντιµετώπιση λοιπόν όλων των ανωτέρω δαπανών εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/06
(∆.Κ.Κ.) την διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00-6463 του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2016 για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που
απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του τριήµερου φεστιβάλ µε τίτλο
¨Κερνάµε Ελλάδα¨.
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
του κ. ∆ηµάρχου, είδε την ανάγκη για τη διάθεση σχετικής πίστωσης για
την πραγµατοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης µε τίτλο : « Κερνάµε Ελ3
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λάδα », την υπ’ αριθ.Α-105/15-1-2016 Π.Α.Υ. της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 ∆.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 του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ.Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ποσού 1.800,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 00-6463 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την κάλυψη των
δαπανών που απαιτούνται, όπως διαφηµιστικές καταχωρήσεις, δηµοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (Μ.Μ.Ε.) τοπικής εµβέλειας,
για την πραγµατοποίηση του τριήµερου φεστιβάλ υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µε τίτλο «Κερνάµε Ελλάδα» που θα λάβουν χώρα στο ∆ήµο Αιγιαλείας, το τριήµερο 19-20 &
21/2/2016 .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 89/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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