ΑΔΑ: 7ΖΜΠΩ6Χ-Ν5Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
3 Απριλίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 209
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα
6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17) Γεώργιο Γιοβά, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)
Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 21) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 22) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23) Βασίλειο Τομαρα, 24) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 25) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 26) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις τρεις (3) Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.
πρωτ. 9568/30-03-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ.
Παρ.Πλατάνου, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου,3) Δημ. Αναγνω-
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στόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας & 4) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Δημ.Μπούνιας, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου, 5)
Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 6) Χρ. Γούτος & 7) Δημ.
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 209 έως και 239 )
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015».
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης το
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος
της υπ’ αριθ.92/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 3η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους
2015, η οποία έχει ως ακολούθως:
Α Ν Α Λ Υ Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν
3 η ς Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α. Εξόδων
Με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας μειώνονται οι κατώτεροι Κ.Α. διότι τα
ποσά που έχουν εγγραφεί δεν θα διατεθούν μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους
αφού, δεν έχουν προσληφθεί οι ειδικοί συνεργάτες που έχουν προβλεφθεί κατά την
σύνταξη του προϋπολογισμού και με δεδομένο ότι ο αριθμός αυτών μειώθηκε από
επτά(7) σε τέσσερις(4), επίσης ο Δήμος δεν θα χρησιμοποιήσει πετρέλαιο για θέρμανση
και φωτισμό για τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου η θέρμανση των
οποίων καλύπτονται με άλλες μορφές ενέργειας, καθώς και τα χρεολύσια δανείων
Τραπεζών θα κυμανθούν σε χαμηλότερα ποσά λόγω της μείωσης της δόσης του δανείου της ALPHA BANK.
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6031
00-6053
10-6643
10-6162.000
00-6516.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό
Λοιπά έξοδα τρίτων
Χρεωλύσια δανείων Τραπεζών

ΠΟΣΟ ΣΕ €
50.000,00
11.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 98.161,18 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α.
Εξόδων με την δημιουργία ΚΑ Εξόδου
Με εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού προτείνεται η αναμόρφωση των παρακάτω Κ.Α. ώστε να δημιουργηθεί ΚΑ για να αξιο-
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ποιηθεί η επιχορήγηση των 25.000,00 € από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας που ήρθε στον Δήμο στο τέλος του 2014 και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6734
00-6735

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

ΠΟΣΟ ΣΕ €
7.500,00
7.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6739.004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση
άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών .

ΠΟΣΟ ΣΕ €
25.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 88.161,18 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-με την δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδου & Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης , Πληροφορικής
& Τοπικής Ανάπτυξης με την αριθ. 23580/22-1-2015 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας» που υπεβλήθη στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης, στο
Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2013 της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσό
39.890,00€ εκ των οποίων τα 11.967,00€ είναι ίδια συμμετοχή και προτείνεται η εγγραφή του πιο πάνω ποσού σαν έσοδο και σαν έξοδο και συγκεκριμένα:
Ενισχύεται ο ΚΑ εσόδου με τίτλο:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
1328.008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-13

ΠΟΣΟ ΣΕ €
27.923,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6431.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβολή και προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων
Δ. Αιγιαλείας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
39.890,00
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 76.194,18 €
4 . Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- με την
Δημιουργία νέου Κ.Α Εσόδων και την αύξηση Κ.Α. Εξόδων.
Έχοντας υπόψη την αριθ. 12990/1048/4-2-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 13.000,00 € για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά
την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου
2015 και το αριθ. 8585/18-3-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκε η εντολή για την μεταφορά συμπληρωματικής πίστωσης 13.000,00 € στον Δήμο μας για
τον πιο πάνω σκοπό τροποποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου .
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων :
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
1211.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκτακτη επιχορήγηση / χρηματοδότηση του
Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή
εκλογικής αποζημίωσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
26.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνονται ισόποσα οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
10-6012
10-6022
15-6022
20-6012
20-6022
25-6012
30-6012

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

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.450,00
3.120,00
1.040,00
5.200,00
1.560,00
520,00
3.510,00
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30-6022
35-6012
35-6022

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

1.690,00
650,00
260,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 76.194,18 € .
5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Εγγραφή Κ.Α
εσόδου – Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας σχετικά με την
παρακράτηση και περαιτέρω απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ τροποποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
4131.029

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑΠΙΤ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
300,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
80-8231.029

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απόδοση υπέρ ΤΑΠΙΤ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
300,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 76.194,18 €.
6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 Μεταφορά πιστώσεων από
Το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την εγγραφή νέων Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας εγγράφονται οι κατώτεροι Κ.Α. έργων διότι δεν είχαν εγγραφή με ποσά στον προϋπολογισμού του έτους 2015 που είχε
συνταχθεί των Ιούλιο και είτε προέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους είτε γιατί η
χρηματοδότηση ήρθε μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού.
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
30-6262.017

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποκατάσταση – επισκευή Ηρώου
στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.500,00
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30-7412.032

30-6261.011

Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Πανοράματος
Δ.Κ Ροδοδάφνης
Εργασίες αναβάθμισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που
κρίνονται απαραίτητες για την
καλή λειτουργία στα παρακάτω
σχολεία του Δ. Αιγίου 1ο,3ο, 6ο ,7ο
,8ο Δημοτικό ,1ο Γυμνάσιο και 2ο
Λύκειο Αιγίου

15.000,00

33.500,87

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό στο ποσό των 26.193,31 €
7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μεταφορά
πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την ενίσχυση ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση την εισήγηση του Tμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
& Μισθοδοσίας προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ 00-6821 που αφορά Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προκειμένου να καταβληθούν ποσά που έχουν βεβαιωθεί στην ΔΟΥ, από τον έλεγχο για την μεταβίβαση των αυτοκινήτων από τους
πρώην Δήμους στον Δήμο Αιγιαλείας και τον έλεγχο και της Δημοτικής Επιχείρησης
Τσιβλού, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6821

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
25.000,00 €

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 1.193,31 €
8.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Εγγραφή Κ.Α
εσόδου και Μείωση Κ.Α Εσόδου
Μετά από εισήγηση την εισήγηση του Tμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
& Μισθοδοσίας προέκυψε η ανάγκη να γίνει διαχωρισμός του Κ.Α. 3219.010 των
λοιπών εσόδων με την δημιουργία νέου Κ.Α. 3219.013 και την μεταφορά του ποσού
των 597.835,13 € με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων από την εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού σταθμού Τσιβλού με παράλληλη βεβαίωση στον ΚΑ
3219.010 καθώς επίσης και την μεταφορά του μέσω του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ στον ΚΑ
εξόδων 80-8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» ώστε
να έχουμε ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ εσόδων:
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Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
3219.010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπά έσοδα

ΠΟΣΟ ΣΕ €
597.835,13

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
3219.010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπά έσοδα

ΠΟΣΟ ΣΕ €
597.835,13

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έσοδα από εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού σταθμού Τσιβλού

3219.013

ΠΟΣΟ ΣΕ €
597.835,13

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
80-8511

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
597.835,13

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 1.193,31 €
9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 -Αλλαγή υπάρχοντος τίτλου –Διόρθωση
ΚΑ Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών
Συνεργείων παρουσιάζεται ανάγκη αλλαγής τίτλου του παρακάτω κωδικού προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων.
Από ΚΑ με τίτλο:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
20-6279.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μυοκτονία κτιρίων κλπ κοινοχρήστων χώρων

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μυοκτονία- απεντόμωση και απολύμανση
κτιρίων κλπ κοινοχρήστων χώρων

ΠΟΣΟ ΣΕ €

12.000,00

Σε ΚΑ με τίτλο:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
20-6279.002

12.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 1.193,31 €

Αριθ.Αποφ.92/2015 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.92/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τη τρίτη (3η) αναμόρφωση του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 και έλαβε υπόψη του την υπ’
αριθ.653/2014 απόφασή του περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού
και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού
έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 177717/ 16455/191-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 18/2015 απόφαση του, που αφορά την
έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 18948/2243/53-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 97/2015 απόφαση του, που αφορά την
έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 33310/
3766/30-3-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.6 του
άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/23 .07. 2013), πλην των
δημοτικών συμβούλων κ.κ.1) Χρ.Λαϊνά, 2)Κων/νου Παπακωνσταντίνου,
3) Δημ. 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, μετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της τρίτης (3ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.92/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
Α Ν Α Λ Υ Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ω Ν Α Ρ Ι Θ Μ Ω Ν
3 η ς Α Ν Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση
Κ.Α. Εξόδων
Με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας μειώνονται οι κατώτεροι Κ.Α. διότι τα
ποσά που έχουν εγγραφεί δεν θα διατεθούν μέχρι την λήξη του οικονομικού έτους
αφού, δεν έχουν προσληφθεί οι ειδικοί συνεργάτες που έχουν προβλεφθεί κατά την
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σύνταξη του προϋπολογισμού και με δεδομένο ότι ο αριθμός αυτών μειώθηκε από
επτά(7) σε τέσσερις(4), επίσης ο Δήμος δεν θα χρησιμοποιήσει πετρέλαιο για θέρμανση
και φωτισμό για τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου η θέρμανση των
οποίων καλύπτονται με άλλες μορφές ενέργειας, καθώς και τα χρεολύσια δανείων
Τραπεζών θα κυμανθούν σε χαμηλότερα ποσά λόγω της μείωσης της δόσης του δανείου της ALPHA BANK.
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6031
00-6053
10-6643
10-6162.000
00-6516.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
και φωτισμό
Λοιπά έξοδα τρίτων
Χρεωλύσια δανείων Τραπεζών

ΠΟΣΟ ΣΕ €
50.000,00
11.000,00
15.000,00
5.000,00
15.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 98.161,18 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μείωση Κ.Α.
Εξόδων με την δημιουργία ΚΑ Εξόδου
Με εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού προτείνεται η αναμόρφωση των παρακάτω Κ.Α. ώστε να δημιουργηθεί ΚΑ για να αξιοποιηθεί η επιχορήγηση των 25.000,00 € από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Πρόνοιας που ήρθε στον Δήμο στο τέλος του 2014 και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού.
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6734
00-6735

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία

ΠΟΣΟ ΣΕ €
7.500,00
7.500,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6739.004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση
άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών .

ΠΟΣΟ ΣΕ €
25.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 88.161,18 €
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3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-με την δημιουργία νέου Κ.Α. Εσόδου & Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης , Πληροφορικής
& Τοπικής Ανάπτυξης με την αριθ. 23580/22-1-2015 απόφαση της ΕΥΕ ΠΑΑ- Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου με τίτλο «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων Δ. Αιγιαλείας» που υπεβλήθη στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης, στο
Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2013 της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με ποσό
39.890,00€ εκ των οποίων τα 11.967,00€ είναι ίδια συμμετοχή και προτείνεται η εγγραφή του πιο πάνω ποσού σαν έσοδο και σαν έξοδο και συγκεκριμένα:
Ενισχύεται ο ΚΑ εσόδου με τίτλο:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
1328.008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-13

ΠΟΣΟ ΣΕ €
27.923,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6431.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβολή και προώθηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων
Δ. Αιγιαλείας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
39.890,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 76.194,18 €
4 . Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού- με την
Δημιουργία νέου Κ.Α Εσόδων και την αύξηση Κ.Α. Εξόδων.
Έχοντας υπόψη την αριθ. 12990/1048/4-2-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
κατανεμήθηκε στον Δήμο μας το ποσό των 13.000,00 € για την καταβολή της αποζημίωσης των υπαλλήλων οι οποίοι εργάστηκαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία κατά
την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου
2015 και το αριθ. 8585/18-3-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δόθηκε η εντολή για την μεταφορά συμπληρωματικής πίστωσης 13.000,00 € στον Δήμο μας για
τον πιο πάνω σκοπό τροποποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου .
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων :
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
1211.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έκτακτη επιχορήγηση / χρηματοδότηση του
Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή
εκλογικής αποζημίωσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
26.000,00
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διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνονται ισόποσα οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
10-6012
10-6022
15-6022
20-6012
20-6022
25-6012
30-6012
30-6022
35-6012
35-6022

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

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.450,00
3.120,00
1.040,00
5.200,00
1.560,00
520,00
3.510,00
1.690,00
650,00
260,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 76.194,18 € .
5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Εγγραφή Κ.Α
εσόδου – Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας σχετικά με την
παρακράτηση και περαιτέρω απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ τροποποιείται ο Προϋπολογισμός του Δήμου.
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ εσόδου:
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Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
4131.029

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΑΠΙΤ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
300,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
80-8231.029

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απόδοση υπέρ ΤΑΠΙΤ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
300,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 76.194,18 €.
6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 Μεταφορά πιστώσεων από
Το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την εγγραφή νέων Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας εγγράφονται οι κατώτεροι Κ.Α. έργων διότι δεν είχαν εγγραφή με ποσά στον προϋπολογισμού του έτους 2015 που είχε
συνταχθεί των Ιούλιο και είτε προέκυψαν κατά την διάρκεια του έτους είτε γιατί η
χρηματοδότηση ήρθε μετά την σύνταξη του προϋπολογισμού.
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
30-6262.017

30-7412.032

30-6261.011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποκατάσταση – επισκευή Ηρώου
στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου
Μελέτη εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμού Πανοράματος
Δ.Κ Ροδοδάφνης
Εργασίες αναβάθμισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που
κρίνονται απαραίτητες για την
καλή λειτουργία στα παρακάτω
σχολεία του Δ. Αιγίου 1ο,3ο, 6ο ,7ο
,8ο Δημοτικό ,1ο Γυμνάσιο και 2ο
Λύκειο Αιγίου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.500,00

15.000,00

33.500,87

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό στο ποσό των 26.193,31 €
7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Μεταφορά
πίστωσης από το ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ με την ενίσχυση ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση την εισήγηση του Tμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
& Μισθοδοσίας προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ 00-6821 που αφορά Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις προκειμένου να καταβληθούν ποσά που έχουν βεβαιωθεί στην ΔΟΥ, από τον έλεγχο για την μεταβίβαση των αυτοκινήτων από τους
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πρώην Δήμους στον Δήμο Αιγιαλείας και τον έλεγχο και της Δημοτικής Επιχείρησης
Τσιβλού, ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6821

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
25.000,00 €

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 1.193,31 €
8.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 διαμέσου του Αποθεματικού-Εγγραφή Κ.Α
εσόδου και Μείωση Κ.Α Εσόδου
Μετά από εισήγηση την εισήγηση του Tμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
& Μισθοδοσίας προέκυψε η ανάγκη να γίνει διαχωρισμός του Κ.Α. 3219.010 των
λοιπών εσόδων με την δημιουργία νέου Κ.Α. 3219.013 και την μεταφορά του ποσού
των 597.835,13 € με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση των εσόδων από την εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού σταθμού Τσιβλού με παράλληλη βεβαίωση στον ΚΑ
3219.010 καθώς επίσης και την μεταφορά του μέσω του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ στον ΚΑ
εξόδων 80-8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» ώστε
να έχουμε ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
3219.010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπά έσοδα

ΠΟΣΟ ΣΕ €
597.835,13

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
3219.010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπά έσοδα

ΠΟΣΟ ΣΕ €
597.835,13

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
3219.013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έσοδα από εκμετάλλευση του υδροηλεκτρικού σταθμού Τσιβλού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
597.835,13

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
80-8511

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
597.835,13

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 1.193,31 €
9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 -Αλλαγή υπάρχοντος τίτλου –Διόρθωση
ΚΑ Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών
Συνεργείων παρουσιάζεται ανάγκη αλλαγής τίτλου του παρακάτω κωδικού προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες εργασίες απεντόμωσης και απολύμανσης κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων.
Από ΚΑ με τίτλο:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
20-6279.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μυοκτονία κτιρίων κλπ κοινοχρήστων χώρων

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μυοκτονία- απεντόμωση και απολύμανση
κτιρίων κλπ κοινοχρήστων χώρων

ΠΟΣΟ ΣΕ €

12.000,00

Σε ΚΑ με τίτλο:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
20-6279.002

12.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 1.193,31 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 209/2015
O Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
3 Απριλίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 223
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο Καλαμίδα
6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17) Γεώργιο Γιοβά, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)
Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 21) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 22) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23) Βασίλειο Τομαρα, 24) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 25) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 26) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις τρεις (3) Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.
πρωτ. 9568/30-03-2015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Αθαν.Σμυρνιώτης, Τ.Κ.
Παρ.Πλατάνου, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου,3) Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας & 4) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω Διακοπτού.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Δημ.Μπούνιας, 2) Διαμάντω Βασι1
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λακοπούλου, 3) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου, 5)
Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 6) Χρ. Γούτος & 7) Δημ.
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 209 έως και 239 )

2
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναγκαιότητας μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση
περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού για χρήση
περιβαλλοντικού κέντρου».
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’αριθ.42/2015 Μελέτης που έχουν
συντάξει οι κ.κ. 1) Βασίλης Δρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός & 2) Φώτιος
Κουρτάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά την ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού για τη μετατροπή του σε περιβαλλοντικού κέντρου. Ύστερα από την πυρκαγιά
του 2007 το Δημοτικό Σχολείο Άνω Διακοπτού υπέστη ολοσχερή καταστροφή.
Με την παρούσα μελέτη θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες
εργασίες έτσι ώστε το εν λόγω κτίσμα που βρίσκεται στην Τοπική
Κοινότητα του Άνω Διακοπτού να είναι λειτουργικό για να χρησιμοποιηθεί ως περιβαλλοντικό κέντρο.
Θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες:
Για το κτίριο:
1) Αποκατάσταση των φθορών από την πυρκαγιά και από τους
σεισμούς που έχει ο φέρον οργανισμός του κτιρίου.
2) Ενίσχυση της φέρουσας τοιχοποιίας του κτιρίου κάνοντας χρήση ελαφρός οπλισμένου επιχρίσματος.
3) Ανακατασκευή στέγης και πατώματος.
4) Επιχρίσματα.
5) Χρωματισμοί.
6) Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων.
7) Κατασκευή εγκατάστασης ασθενών και ισχυρών ρευμάτων.
Για τον περιβάλλοντα χώρο:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Χωματουργικές εργασίες ισοπέδωσης περιβάλλοντος χώρου.
Κατασκευή τοιχίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Κατασκευή λιθόκτιστων τοιχίων.
Πλακόστρωση με πλάκες ακανόνιστες.
Πλακόστρωση με κυβόλιθους.
Ηλεκτροφωτισμός περιβάλλοντος χώρου.
Τοποθέτηση κάδων αχρήστων.
3
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8) Φύτευση δέντρων και θάμνων στους ειδικά διαμορφωμένους
χώρους.
9) Κατασκευή κτιρίου τουαλετών.
10) Πλήρη κατασκευή εγκατάστασης ύδρευσης και αποχέτευσης.
Οι τιμές του τιμολογίου της μελέτης είναι σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών των οικοδομικών έργων (απόφαση
Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ11γ/0/9/7/7-2-2013 όπως αυτή συμπληρώθηκε με
την απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ11γ/ο/3/20/20-3-2013.
Οι εργασίες που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο του τιμολογίου της μελέτης του έργου.
Το έργο προϋπολογισμού 127.326,44 € με απαιτούμενη πίστωση
προς έγκριση 156.611,52 € (λόγω Φ.Π.Α. 23%, ποσού 29.285,08 €)
θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό ΚΑ 30-7331.003 και θα εκτελεστεί μετά από Ανοιχτό Διαγωνισμό και σύμφωνα με τις διατάξεις εκτελέσεως Δημοσίων Έργων.
Τα χρήματα του κωδικού προέρχονται από δωρεά του Δήμου
Λεμεσού πόσου 56.829,44 € και από δωρεά της Ένωσης Δήμων Κύπρου ποσού 100.000 €, δηλαδή συνολικού ποσού 156.829,44 € ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ. 42/2015 Μελέτης που έχουν συντάξει οι
κ.κ. 1) Βασίλης Δρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός & 2) Φώτιος Κουρτάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας που υπογράφεται από τον Τμηματάρχη
Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου κ. Ελευθέριο Αθανασίου και θεωρείται
από τον Δ/ντή της Τ.Υ.- Πολιτικό Μηχανικό κ.Ανδρέα Τσιγκρή και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. πρωτ.Α-371/30-03-15 Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης, τις διατάξεις
του άρθρου 15 του Π.Δ.171/1987 και του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/τ.
Α/08.06.2008) «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής
δημοσίων έργων» καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημ.Μπούρδος, 2) Αθαν.Μεντζελόπουλος & 3) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος,
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση:
1) Της αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή και
ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού
για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου ».
4
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2) Της υπ’αριθ.42/2015 Μελέτης του έργου: «Ανακατασκευή και
ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού
για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου», η οποία συντάχθηκε από τους κ.κ.
α) Βασίλη Δρύλλη, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. & β) Φώτιο Κουρτάκη ,
Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφεται από τον Τμηματάρχη της
Δ.Τ.Υ. κ. Ελευθέριο Αθανασίου, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρείται από
τον κ.Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικό Μηχανικό, Δ/ντή της Τ.Υ. του Δήμου
Αιγιαλείας.
3) Του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των 127.326,44€, με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση
156.611,52€ (λόγω Φ.Π.Α.23% ποσού 29.285,08€) σε βάρος του Κ.Α.
30-7331.003 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
από πιστώσεις που προέρχονται από δωρεά του Δήμου Λεμεσού ποσού
56.829,44€ και από δωρεά της Ένωσης Δήμων Κύπρου ποσού 100.000€,
δηλαδή συνολικού πόσου 156.829,44.
4) Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί με ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν 3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116
/τ.Α/08.06.2008) «κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 223/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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