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Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση: 457
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία
Σταυροπούλου, 6) Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Νικόλαο Καραΐσκο, 8)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9) Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδημάρχους, 10)
Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13) Μαρία Γιδά, 14) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 15)
Χρήστο Γούτο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
18) Δημήτριο Μπούνια, 19) Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 20) Μιχαήλ
Κυριακόπουλο, 21)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 22)Βασίλειο Τομαρά, 23)
Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 24)Παναγιώτη Γιαννούλη, 25)Γεώργιο
Γκίκα, 26) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Μαρία Καρρά, 28)Παναγιώτη
Παπακωνσταντινόπουλο, 29) Μαρία Ιατροπούλου, 30) Γεώργιο Κουβαρά
31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Αγγελική Κουρή, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα
19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με
αριθ.πρωτ.22968/28.09.2019, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/
19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής
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- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,
σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ.
Δήμαρχο, στους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Γεώργιος Γκιώνης, Αιγίου, 3)Αθανάσιος
Στούμπος, Ακράτας, 4)Αναστασία Παπαλεωνιδοπούλου, Γκραίκα, 5)
Χρήστος Δημόπουλος, Γρηγόρη, 6)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Δαφνών
7)Σπήλιος Ρουφογάλης, Διακοπτού, 8)Σπήλιος Πέρρας, Καλαμιά,
9)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Παραλίας Πλατάνου, 10)Ανδρέας Ρεκούτης,
Πλατάνου, 11)Γεώργιος Παλαιολογόπουλος, Ροδοδάφνης, 12) Γεώργιος
Μπαβιόλης, Σαλμενίκου, 13)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων, 14)Ανδρέας
Παπαγεωργίου Σελινούντα και 15)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την
ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα τριάντα δύο (32)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019 ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει :
α) Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.241/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης σχεδίου της
δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019» και
β) Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 264/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, «περί συμπλήρωσης του
σχεδίου της δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019», οι οποίες είχαν 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 των υπ’ αριθ.241/2019 & 264/2019 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί κατάρτισης και
συμπλήρωσης του σχεδίου της δέκατης (10ης) αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, β) την υπ’
αριθ.669/2018 (ΑΔΑ: 7ΔΟΥΩ6Χ-4ΛΠ) απόφασή του περί έγκρισης του
δημοτικού προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των οικονομικών
αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2019, η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 289889/15.01.2019 (ΨΣΘΙΟΡ1Φ-0ΗΩ)
όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, γ)την υπ’ αριθ.10/2019 (ΑΔΑ: Ψ40ΕΩ6ΧΨΧΑ) απόφασή του, περί έγκρισης της πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ. 45506/05.03.2019 (ΑΔΑ: 61ΠΔΟΡ1ΦΒ74) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δ)την υπ’ αριθ.163/2019 (ΑΔΑ:
6ΔΔΥΩ6Χ-1Χ7) απόφασή του, περί έγκρισης της δεύτερης (2ης)
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ.85171/18.04.2019 (ΑΔΑ:
6ΖΝ8ΟΡ1Φ-14Ψ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ε) την υπ’ αριθ.233/2019
(ΑΔΑ: 7Ν2ΜΩ6Χ-Π17) απόφασή του, περί έγκρισης της τρίτης (3ης)
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ.93313/02.05.2019 (ΑΔΑ:

3

ΨΖΙ6ΟΡ1Φ-ΥΙΛ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στ) την υπ’ αριθ.310/2019
(ΑΔΑ: ΨΥΩΗΩ6Χ-ΘΓΚ) απόφασή του, περί έγκρισης της τέταρτης (4ης)
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ α-ριθ.πρωτ.93313/02.05.2019 (ΑΔΑ:
ΨΖΙ6ΟΡ1Φ-ΥΙΛ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ζ)την υπ’ αριθ.333/2019
(ΑΔΑ: ΩΡ4ΔΩ6Χ-Ξ5Ω) απόφασή του, περί έγκρισης της πέμπτης (5ης)
αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ.114539/24.05.2019
(ΑΔΑ: 61ΝΦΟΡΙΦ-ΓΥΖ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η)την υπ’ αριθ.
343/2019 (ΑΔΑ: ΩΧΨ5Ω6Χ-ΑΡΣ) απόφασή του, περί έγκρισης της
έκτης (6ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ. 141164/
01.07.2019 (ΑΔΑ: Ω9Π5ΟΡ1Φ-ΝΕΓ) όμοια του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
θ) την υπ’ αριθ.374/2019 (ΑΔΑ: 6Δ64Ω6Χ-ΜΣ4) απόφασή του, περί
έγκρισης της έβδομης (7ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθ.πρωτ.155560/17.07.2019 (ΑΔΑ: Ω9ΜΒΟΡ1Φ-ΜΘΨ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ι ) την υπ’ αριθ.391/2019 (ΑΔΑ:615ΠΩ6Χ-ΓΧΙ) απόφασή
του, περί έγκρισης της όγδοης (8ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’
αριθ.πρωτ.171813/7-8-2019 (ΑΔΑ:67Η2ΟΡ1Φ-ΟΦΞ) όμοια του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, ια) την υπ’ αριθ.406/2019 (ΑΔΑ:ΩΟΖΜΩ6Χ-ΧΞΖ)
απόφασή του, περί έγκρισης της ένατης (9ης) αναμόρφωσης του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ.214250/27-09-2019 (ΑΔΑ: 64ΗΗΟΡ1Φ2ΗΚ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ιβ) την ανάγκη εκ νέου
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους
2019, δεδομένης της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο
Δήμος Αιγιαλείας από τη συσσώρευση μεγάλων όγκων αστικών στερεών
απορριμμάτων στους δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους, με κίνδυνο,
λόγω των αυξημένων θερμοκρασιών για την υγεία των δημοτών, αλλά
και για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου για την εύρυθμη λειτουργία
του, ιγ) το Β.Δ. 17.05.1959 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/15.06.1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», ιδ) την
παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/ 23.07.2013)
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012,
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», ιε)την παρ.1
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του άρθρου 225 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), ιστ) την υπ’ αριθ
.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:
6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη
αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010
(Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018
(Α΄ 133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕ-ΝΗΣ Ι”)», ιζ) 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 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ιη) την υπ’ αριθ.455/2019 (ΑΔΑ:
ΩΨΘ5Ω6Χ-ΧΩΡ) απόφασή του, περί έγκρισης έκτης (6ης) τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της δέκατης (10ης) αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα
με τις υπ’ αριθ. 241/2019 και 264/2019 αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019
διαμέσου του αποθεματικού
Ενίσχυση Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων καθώς και νέες εγγραφές
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί καθότι
κατά την σύνταξή του
προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων του Δήμου έτους 2019 δεν είχαν προβλεφθεί
δαπάνες που προέκυψαν κατά την διάρκεια του ως εκ τούτου προτείνεται η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ως ακολούθως :
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492.
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
00-6516.001
Χρεολύσια Τ.Π. & Δανείων
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
30-6262.026
οδοποιίας Δ.Ε Διακοπτού
00-6162.004
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιάλειας
30-7323.203
Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας
30-7411.005
Μελέτες πυροπροστασίας σχολικών μονάδων
Εκπόνηση μελέτης για το έργο «Κατασκευή οδού
30-7412.071
πρόσβασης στο ΧΥΤΑ ΄΄Παπανικολού΄΄ της Δ.Ε.
Συμπολιτείας Δήμου Αιγιάλειας"
Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής
10-6266.011
μηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης
συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών

ΠΟΣΟ ΣΕ €
338.000,00
12.000,00
ΠΟΣΟ ΣΕ €
-12.500,00
-73.953,60
-67.119,29
-60.000,00
-100.000,00

-666,50
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συστημάτων, δρομολογητών, εικονικών μηχανών,
βάσεων δεδομένων
Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου
10-6266.012
Αιγιάλειας (RELEASE) & Μηχανογραφική
Υποστήριξη Χρηστών
Υπηρεσίες συμμόρφωσης, προσαρμογής και
υποστήριξης του Δήμου Αιγιαλείας ως προς τον Νέο
00-6117.024
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016
30-6261.004
Μυοκτονία κοινοχρήστων χώρων & σχολείων
30-6614.
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
00-6721.003
Εισφορά υπέρ δήμων και κοινοτήτων από το τέλος
00-6434.003
Έξοδα εκλογών
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

-347,20

-120,00
-10.064,80
-2.000,00
-15.000,00
-1.436,94

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό των 28.858,40 €
2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 - Αύξηση εξόδων ανά Υπηρεσία
Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168
του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) οφείλουν να εφαρμόζουν
σύστημα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.
Μετά από εισήγηση του Δημάρχου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω
προς
διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του, την πρόληψη
ενδεχόμενων περιπτώσεων με αρνητικό αντίκτυπο, αλλά και ενισχύοντας τις
υπηρεσίες του προς τους φορείς και τους πολίτες, προβαίνει στην ενίσχυση του
υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου μέσω Ετήσιας Παροχής υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου με σκοπό την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου, για
την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης που έχει προκύψει προκειμένου, προτείνεται η
αύξηση του Κ.Α. εξόδου του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 όπως
αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ετήσια παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου με τη
10-6117.004
διενέργεια αναλυτικών περιοδικών ελέγχων στο Δήμο
Αιγιαλείας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
24.800,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 4.058,40 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με αλλαγή
Κ.Α Εξόδου
Μετά από σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής και Τουρισμού και
προκειμένου για την τουριστική προβολή του Δήμου μας είναι αναγκαία η αλλαγή ΚΑ
Εξόδου που δημιουργήθηκε με προηγούμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού
αφού εκ παραδρομής ο ΚΑ που δημιουργήθηκε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τον σκοπό που θέλουμε για την συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την
τουριστική προβολή του Δήμου μας.
Με βάσει τα παραπάνω παρακαλούμε να προβείτε στην αναμόρφωση
προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 με την δημιουργία των παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Αλλαγή ΚΑ Εξόδων του προϋπολογισμού με δημιουργία νέου Κ.Α. Εξόδου
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Από
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την
τουριστική προβολή του Δήμου μας

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την
00-6441.001
τουριστική προβολή του Δήμου μας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6117.021
Σε δημιουργία
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

-3.720,00

3.720,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 4.058,40 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού
δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Με βάση την 414/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση
συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» και την
κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από αυτήν προτείνεται η δημιουργία Κ.Α.
εξόδου στον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 και η αναμόρφωση
αυτού όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6721.006
ετήσια εισφορά «Βιώσιμη Πόλη»
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 2.058,40 €
5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
Μετά από την διακοπή αποδοχής των απορριμμάτων του Δήμου μας από τους
Χ.Υ.Τ.Α. της Π.Δ.Ε., έχουν συσσωρευτεί σε δρόμους, ξενοδοχεία, εστιατόρια μεγάλοι
σωροί απορριμμάτων με κίνδυνο της δημόσιας υγείας, καθώς επίσης και μεγάλοι
σωροί από κλαδοδέματα , ογκώδη και μπάζα.
Ο μεγάλος όγκος καθιστά αδύνατη τη διαχείριση αυτών από τις υπηρεσίες του
Δήμου μας και για αυτό το λόγο θα πρέπει η υπηρεσία αυτή να ανατεθεί σε εργολάβο
ο οποίος θα έχει στην κατοχή του το ανάλογο όχημα-καταστροφέα .
Το εν λόγω μηχάνημα θα είναι σε θέση να μετατρέψει τους σωρούς
κλαδοδεμάτων και ογκωδών σε λεπτόκοκκο υλικό, το οποίο μετά θα μπορεί εύκολα
να διαχειριστεί.
Για τον λόγο αυτό, η Διεύθυνση Καθαριότητας εισηγείται για την κάλυψη της
δαπάνης που προκαλείται για την λύση του οξυμένου προβλήματος της
συσσώρευσης μεγάλου όγκου κλαδοδεμάτων και ογκωδών, την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου έτους 2019 ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6279.005
Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειμένων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6414.

Μεταφορές εν γένει

-10.000,00
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διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό των 2.058,40€
6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού Εγγραφή
Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος
Συγκοινωνιών –Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους
2019 με την εγγραφή ΚΑ με τίτλο «Κατασκευή περίφραξης στο Τμήμα
Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας)» προκειμένου να προβούμε στη διαδικασία ωρίμανσης και υλοποίησης
δημόσιας σύμβασης έργου καθώς και η εγγραφή ΚΑ με τίτλο «Εκπόνηση μελετών
για την αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων προ της 28-7-2011
κατασκευών εντός αιγιαλού & παραλίας Δήμου Αιγιαλείας» προκειμένου να
προβούμε στη διαδικασία ωρίμανσης και υλοποίησης δημόσιας σύμβασης μελέτης,
με σκοπό ο Δήμος μας να λάβει παραχώρηση χρήσης των εν λόγω κατασκευών από
το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 14Α του Ν. 2971/2001.
Η αναγκαίες πιστώσεις θα προέλθουν από τον 1)Κ.Α. 30-7412.071 πίστωση 45.200
€ με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για το έργο «Κατασκευή οδού πρόσβασης στο
ΧΥΤΑ ΄΄Παπανικολού΄΄ της Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιάλειας» που δεν
δύναται να υλοποιηθεί έως το τέλος της χρήσης καθώς και από αποδέσμευση
πιστώσεων από τους 2) Κ.Α. 00-6162.010 πίστωση 61.050 € με τίτλο «Παροχή
υπηρεσιών λειτουργίας συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του ΜΥΗΣ
Τσιβλού» και 3) Κ.Α. 30-6662.003 πίστωση 21.013,91€ με τίτλο «Προμήθεια
οικοδομικών υλικών» λόγω υπογραφής συμβάσεων ο προϋπολογισμός του
οικονομικού έτους 2019 θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Εκπόνηση μελέτης για το έργο «Κατασκευή οδού
30-7412.071
πρόσβασης
στο ΧΥΤΑ “Παπανικολού”
της Δ.Ε. - 45.200,00
Συμπολιτείας Δήμου Αιγιάλειας"
Παροχή
υπηρεσιών
λειτουργίας
συντήρησης
και
00-6162.010
-61.050,00
αποκατάστασης βλαβών του ΜΥΗΣ Τσιβλού
30-6662.003
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
-21.013,91
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Κατασκευή περίφραξης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο
30-7326.009
Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής 74.400,00
Ελλάδας)
Εκπόνηση μελετών για την αδειοδότηση παραχώρησης
30-7413.034
χρήσης υφισταμένων προ της 28-7-2011 κατασκευών εντός 52.863,00
αιγιαλού & παραλίας Δήμου Αιγιαλείας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό των 2.059,31€
7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδου - Μείωση Κ.Α. εξόδων και Δημιουργία ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί καθώς δεν δίνατε να ενταλματοποιηθούν και

8

θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει
ακολούθως :

ως

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-8115.001
AUTO ΤΡΙΤΗ Α.Ε.
-209,10
00-8115.011
ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
-2.475,40
00-8113.500
ELPEDISON AE
-32.98
00-8115.009
PLAKA PARKING
-9.00
00-8113.503
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ
-636,74
00-8113.003
VOLTERRA ΑΕ
-3,33
00-8115.017
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΣ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
-53,25
00-8115.018
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΙΧ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ
-73,80
ΑΦΟΙ Κ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
35-8115.502
-6.028,08
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
00-8113.005
ΓΝΩΜΗ Μ.Ε.Π.Ε
-270,60
20-8116.003
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
-19,68
00-8115.035
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-1.400,00
00-8115.038
ΕΥΡΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ RENDINA SAB.ANNAMARIΑ
-58.978,48
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.-ΤΥΠΟΣ
00-8115.039
-811,80
ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
00-8113.008
ΖΩΗ Γ. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.
-477,12
00-8115.043
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε.
-149,45
00-8113.011
ΙΩΑΝΝΑ ΣΤ. ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
-517,28
15-8115.004
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
-79,00
00-8115.058
ΛΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓ.
-293,00
00-8115.071
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε
-169,12
00-8113.015
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε
-270,60
00-8115.085
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
-279,83
00-8115.545
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Γ ΑΦΟΙ ΟΕ
-112,10
00-8115.102
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ
-221,40
10-8113.014
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
-12.718,20
10-8113.013
ΣΥΜΒΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝ.
-947,10
Κ/Ξ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΔΕ - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
30-8113.011
-1.777,54
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΔΕ
00-8115.005
EUROCHEM Α.Β.Ε.Ε
-170,00
00-8115.517
FORUM TRAINING & CONSULTING LTD
-190,00
00-8115.502
NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
-164,37
00-8115.519
SUPER BETON ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ
-1.099,99
00-8113.004
ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
-61,50
30-8115.005
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
-8.610,00
20-8113.006
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
-508,74
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΙΓΙΟΧΟΣ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Α
00-8113.010
-307,50
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
00-8115.033
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
-1.631.42
00-8115.060
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
-120,00
30-8113.018
ΜΟΙΡΑΛΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
-57,60
00-8113.017
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ.
-221,33
25-8122.002
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔ.
-6.833,35
20-8113.506
ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
-43,40
30-8116.501
ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ
-103,45
20-8116.502
ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
-1.217,10
35-8116.004
ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
-271,61
30-8116.501
ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ
-618,89
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30-8113.022
00-8113.023
25-8116.502
00-8113.019
15-8115.010

ΣΙΑΒΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε.Β.Ε.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΟΡΛΙΓΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ. ΠΑΠΑΓΙΑΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

-3.097,84
-277,37
-74,03
-122,39
-314,19

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
25-6211.
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
6.907,38
διαδικασίας
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο)
20-6273.
1.788,92
για δικές τους υπηρεσίες
Αμοιβή βάση συμφωνητικού για την παραγόμενη
00-6142.002
14.817,52
ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθμού Τσιβλού
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492.
50.000,00
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό των 43.675,54€
8.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με
Μείωση Κ.Α. εξόδων και Δημιουργία ΚΑ εξόδων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύει, σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α) και ειδικότερα τα
αναφερόμενα στο αρ. 228 παρ. 1, οι Δήμοι είναι έχουν τις εξής αρμοδιότητες:
α. την εκπόνηση και υλοποίηση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) της
παρ. γ΄ του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης 51373/4684/2015 (ΦΕΚ
2706/Β) που αφορά τον ΕΣΔΑ, στα διοικητικά όρια του οικείου δήμου που αποτελεί
τη βάση των συμβάσεων που συνάπτει ο δήμος με Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης και άλλους φορείς διαχείρισης αποβλήτων. Το ΤΣΔΑ πρέπει να είναι
σύμφωνο με το οικείο ΠΕΣΔΑ,
β. την εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης παραγωγής αποβλήτων και
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,
γ. την οργάνωση και την εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των αστικών αποβλήτων
στα διοικητικά όριά τους σύμφωνα με τα οικεία ΤΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ,
δ. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής για τέσσερα (4) τουλάχιστον
διακριτά ρεύματα ανακυκλώσιμων αποβλήτων υλικών, ήτοι γυαλί, χαρτί, πλαστικά και
μέταλλα από αστικά απόβλητα, οι ίδιοι ή σε συνεργασία με Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2939/2001,
ε. την οργάνωση και εφαρμογή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που προέρχονται
ιδίως από χώρους εστίασης, νοικοκυριά, μεγάλους παραγωγούς και πράσινα
απόβλητα πάρκων και κήπων,
στ. τη συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων σύμμεικτων αστικών αποβλήτων
και των προδιαλεγμένων ύστερα από Διαλογή στην Πηγή σε κατάλληλες υποδομές
ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του
οικείου ΠΕΣΔΑ,
ζ. την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης των ΑΣΑ και η αποκατάσταση των
υφισταμένων ΧΑΔΑ,
η. την ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων που
λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια,
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θ. το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης-μείωσης αποβλήτων
και γενικότερα μέτρων για την προώθηση της ιεράρχησης εργασιών και δράσεων
διαχείρισης αποβλήτων που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση της τελικής διάθεσης
των ΑΣΑ,
ι. με την επιφύλαξη του άρθρου 3, την προετοιμασία έργων και δράσεων του ΤΣΔΑ
για την επεξεργασία των ΑΣΑ, που παράγονται στα διοικητικά τους όρια, και την
υποβολή τους για χρηματοδότηση από επιχειρησιακά προγράμματα είτε ευρωπαϊκά
προγράμματα με την ιδιότητα του τελικού δικαιούχου,
ια. την προώθηση δράσεων και η υλοποίηση έργων που συμβάλλουν στην κυκλική
οικονομία,
ιβ. την καταχώρηση σε πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων» που αναπτύσσεται στη Γενική
Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών,
πάσης φύσεως στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης των έργων διαχείρισης αποβλήτων και των ποιοτικών και ποσοτικών
στόχων των ΠΕΣΔΑ. Λεπτομέρειες του παρόντος δύναται να καθορίζονται με κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και κάθε άλλου αρμόδιου Υπουργού.
2.3
Υποχρεώσεις του Δήμου βάσει ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, ΤΣΔΑ και ισχύουσας
νομοθεσίας
Σύμφωνα με τους στόχους όπως ισχύουν βάσει νομοθεσίας και των εγκεκριμένων
σχεδίων (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, ΤΣΔΑ) θα πρέπει να ανακτηθούν με Διαλογή στην Πηγή
(ΔσΠ) μέχρι το 2020:
το 65% του συνολικού βάρους των Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ), όπου ΑΥ είναι τα
Χαρτιά, τα Πλαστικά, τα Γυαλιά και τα Μέταλλα (Σιδηρούχα και Μη και Αλουμίνια) και
το 40% του συνολικού βάρους των Βιοαποβλήτων (ΒΑ), όπου ΒΑ είναι τα οργανικά
απόβλητα κουζίνας, υπολειμμάτων τροφίμων και τα τυχόν πράσινα υλικά από
κήπους και φυτά των κατοικιών.
Επίσης θα πρέπει να γίνει συνολικά χωριστή συλλογή και αξιοποίηση των ΑΣΑ σε
ποσοστό 50% και επεξεργασία/αξιοποίηση των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ σε
κεντρική εγκατάσταση.
Προκειμένου ο Δήμος να δρομολογήσει μέρος των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα
πρέπει να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή
νέου ΚΑ προκειμένου να προχωρήσουμε στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο
«Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου εφαρμογής προγραμμάτων διαλογής στην πηγή
των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας» με ποσό 24.467,18€.
Στο πλαίσιο των παραπάνω υπηρεσιών ο πάροχος της υπηρεσίας θα προβεί στη
σύνταξη ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου Εφαρμογής των προγραμμάτων Διαλογής
στην Πηγή του Δήμου Αιγιαλείας, με στόχο την άμεση δρομολόγηση και υλοποίηση
των παρακάτω κύριων δράσεων – ενεργειών ωρίμανσης του Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ):
1. Σχεδιασμό και οργάνωση της επέκτασης των υφιστάμενων προγραμμάτων
Διαλογής στην Πηγή και Αξιοποίησης των Ανακυκλώσιμων Υλικών (χαρτιά,
πλαστικά, γυαλιά, μέταλλα, ξύλα).
2. Σχεδιασμό και οργάνωση προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή και
Κομποστοποίησης των Βιοαποβλήτων.
3. Σχεδιασμό μονάδας αερόβιας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών
αποβλήτων (ΜΕΒΑ).
4. Σχεδιασμό δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης δημοτών στην
ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και την Διαλογή στην Πηγή.
Ως εκ τούτων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ως
εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-24.467,18
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Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Παροχή Υπηρεσίας Σύνταξης επιχειρησιακού σχεδίου
20-6162.009
εφαρμογής προγραμμάτων διαλογής στην πηγή των 24.467,18
αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγιαλείας.
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό των 43.675,54€
5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με
Μείωση Κ.Α. εξόδων και Δημιουργία ΚΑ εξόδων
Λόγω της κατάστασης του στόλου των απορριμματοφόρων από την επιβαρυμένη
χρήση τους - πολλαπλά δρομολόγια με πολλά διανυόμενα χιλιόμετρα λόγω της
έκτασης του Δήμου, εναλλαγή οδηγών σε συνδυασμό με την παλαιότητα αυτών εμφανίζουν πολλαπλές βλάβες με χρόνο ακινησίας στα συνεργεία πολλές φορές σε
ποσοστό άνω του 50 ο/ κρίνεται αναγκαία η μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων
για την αποκομιδή απορριμμάτων στο Δήμο. Προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-25.000,00

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων
20-6234.001
αποκομιδή απορριμμάτων στο Δήμο
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
για

την

25.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο
ποσό των 43.675,54€

απόφαση αυτή πήρε αριθμό 457/2019.
O Γραμματέας
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Ο Πρόεδρος

