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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 14)Βασίλειο Τομαρά, 15)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 16)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη και
20) Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δώδεκα (12) Ιουλίου
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα
δημόσια συνεδρίαση, ενώ ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.16453/11.07.2019,
η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 /τ.Α/
07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,Αντιπρόεδρος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 9)Χρήστος
Γούτος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Χρήστος Λαϊνάς και 13) Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της πρόσκλησης - συνεδρίασης και συζήτησης του μοναδικού θέματος
ως κατεπείγον».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση του μοναδικού θέματος που συμπεριλαμβάνεται στην ημερησία διάταξη της έκτακτης-κατεπείγουσας πρόσκλησης με αριθ.πρωτ.16453/11-07-2019, ζητά από το Σώμα να κηρύξει
ως κατεπείγον τα εξής θέμα:
 Έγκριση έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
Διότι: α) τα ταμειακά υπόλοιπα του Δήμου μας δεν επαρκούν για
την κάλυψη των αναγκών του και την εύρυθμη λειτουργία του και β) λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει περιέλθει ο Δήμος Αιγιαλείας από
τη συσσώρευση αστικών στερεών απορριμμάτων στους δρόμους και σε
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με κίνδυνο, λόγω των αυξημένων
θερμοκρασιών για την υγεία των δημοτών.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφανθεί πριν τη συζήτηση του ανωτέρω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, για το κατεπείγον ή μη της συνεδρίασης – πρόσκλησης και να εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε
ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», (λόγω
εκλογών 26.05.2019), καθώς επίσης και τo υπ’ αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ.133/τ.Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι », μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Α. Eγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου
Εσωτερικών», (λόγω εκλογών 26.05.2019).
Β. Εγκρίνει την συζήτηση του κατωτέρω θέματος ως κατεπείγον:
 Έγκριση έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2019.
Διότι: α) τα ταμειακά υπόλοιπα του Δήμου μας δεν επαρκούν για
την κάλυψη των αναγκών του και την εύρυθμη λειτουργία του και β) λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει περιέλθει ο Δήμος Αιγιαλείας από
τη συσσώρευση αστικών στερεών απορριμμάτων στους δρόμους και σε
3

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με κίνδυνο, λόγω των αυξημένων
θερμοκρασιών για την υγεία των δημοτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 373/2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 14)Βασίλειο Τομαρά, 15)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 16)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 17)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 18)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη και
20) Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δώδεκα (12) Ιουλίου
2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα
δημόσια συνεδρίαση, ενώ ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.16453/11.07.2019,
η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 /τ.Α/
07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,Αντιπρόεδρος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 9)Χρήστος
Γούτος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Χρήστος Λαϊνάς και 13) Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: « Έγκριση έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019 ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. αριθ. 171/2019 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης
σχεδίου της έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019», η οποία είχε εκ των προτέρων διανεμηθεί & αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) & εντύπως στους
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων-δημοτικούς συμβούλους, για ενημέρωσή των.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του : α)
το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 171/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας που αφορά την κατάρτιση του σχεδίου
της έβδομης (7ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, β) την υπ’ αριθ. 373/2019 (ΑΔΑ:ΩΒΛΗΩ6Χ-7ΚΥ)
ομόφωνη απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της
πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδομένου ότι το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης δικαιολογεί τον χαρακτήρα αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με
την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ. πρωτ. 7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ),γ) την υπ’ αριθ. 669/ 2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 289889/15-01-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δ) την υπ’ αριθ. 10/2019 προηγούμενη απόφασή του περί
έγκρισης πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ.
45506/5-03-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ε) την υπ’ αριθ.163/2019
προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης
του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ. 85171/18-4-2019 όμοια του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
στ) την υπ’ αριθ. 233/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης
τρίτης (3ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
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έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ.93313/2-05-2019
όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η) την υπ’ αριθ. 310/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με
την αριθ. πρωτ. 93313/2-05-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, θ) την υπ’
αριθ. 333/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης πέμπτης (5ης)
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ. 114539/24-05-2019 όμοια
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, ι) την υπ’ αριθ. 343/2019 προηγούμενη απόφασή του
περί έγκρισης έκτης (6ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ.141164/1-07-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ια) την έκτακτη κατάσταση που έχει περιέλθει ο Δήμος Αιγιαλείας από τη συσσώρευση αστικών στερεών απορριμμάτων στους δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, με κίνδυνο, λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών για
την υγεία των δημοτών, αλλά και για τον λόγο ότι τα ταμειακά υπόλοιπα
του Δήμου μας δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του και την
εύρυθμη λειτουργία του, ιβ) το Β. Διάταγμα 17.5/15-6-1959, ιγ) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/ 2307-2013), καθώς επίσης και ιγ) την παρ.5 του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014
«Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών»», μετά από διαλογική
συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία του θέματος οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1)Κων/νος Παπακωνσταντίνου και 2) Περ.
Παπαγιαννακόπουλος
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της έβδομης (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
171/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η
οποία έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α Εσόδου και Αύξηση Κ.Α. εσόδου
Μετά από εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τη βεβαίωση της τεχνικής υπηρεσίας
με αριθμό πρωτ. 16244/9-7-2019 και το γραμμάτιο Ω1/3-1-2011 τα έκτακτα ειδικευμένα ύψους 566.018,55€ τα οποία προήλθαν από τον πρώ4

ην Δήμο Αιγείρας και λόγο παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος
(λιμνάζοντα) έπαψαν να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο εγγράφονται. Προκειμένου να ενισχυθούν τα τακτικά έσοδα ώστε να είναι επαρκή
τα ταμειακά διαθέσιμα, παρακαλώ όπως εγκρίνετε τη μεταφορά του ποσού των 566.018,55€ από την κατηγορία των έκτακτων ειδικευμένων σε
τακτικά έσοδα ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
5122.

ΠΟΣΟ ΣΕ
€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις
προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

566.018,55

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
5119.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.

566.018,55

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 83,77 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 374/2019
O Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
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