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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Ιουλίου 2018

Αριθ. Απoφ.: 347
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)
Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 6)Μαρία Τσουκαλά, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο, 8) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 9) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Νικόλαο
Θανασούλια, 13) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 16) Χρήστο Γούτο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 19) Χρήστο Λαϊνά, και 20) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι τρεις (23)
του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.15΄ σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ. 17015/19-072018, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων,2) Ιωάννης
Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 3) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6) Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ. Παρασκευής, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου,8) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήμαρχος,3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, Μέλος,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης,7)Γεώργιος Ντίνος και 8)Δημήτριος
Καλαμίδας, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)
Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 5)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 345 έως και 403)
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018».
O Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα
της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει:
α) το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 199/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης της ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018» και
β) το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.226/2018 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, «περί συμπλήρωσης του
σχεδίου της ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018», 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. Προεδρεύων καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του το
αποφασιστικό μέρος των α) υπ’ αριθ. 199 & 226/2018 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, που αφορούν την κατάρτιση
& συμπλήρωση του σχεδίου της ένατης (9ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, β) την υπ’ αριθ. 651/
2017 απόφασή του «περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους
2018», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 324366/ 2017/9-1-2018
όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου, γ) την υπ’ αριθ.11/2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ.
27105/12-02-2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δ) την υπ’ αριθ. 41/2018
προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης
του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ.48198/8-03-2018 όμοια του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ε) την υπ’ αριθ.133/2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης
τρίτης (3ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 69380/5-042018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στ) την υπ’ αριθ.170/2018 προηγού3

μενη απόφασή του περί έγκρισης τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόμιμη
με την υπ’ αριθ. πρωτ.72110/16-04-2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ζ)
την υπ’ αριθ.181/2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης πέμπτης
(5ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 80415/24-04-2018
όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η) την υπ’ αριθ. 194/2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης έκτης (6ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την
υπ’ αριθ. πρωτ.101266/21-05-2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, θ ) την
υπ’ αριθ. 278/2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης έβδομης
(7ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2018, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 115359/11-062018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ι) την υπ’ αριθ. 292/2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης όγδοης (8ης) αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόμιμη με
την υπ’ αριθ. πρωτ.132531/2-07-2018 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ια) το
Β. Διάταγμα 17.5/15-6-1959, ιβ) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77
του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ. Α / 23.07.2013), καθώς επίσης και ιγ)
τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δημοτικών συμβούλων κ.κ.: 1) Χρήστου Λαϊνά & 2) Βασιλείου Τομαρά που καταψήφισαν το θέμα και των 3) Δημήτριου Παναγιωτακόπουλου, 4) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 5) Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου & 6) Δημήτριου
Μπούρδου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Δ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Μπούνιας, Πρόεδρος Δ.Σ. και 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, επομένως με είκοσι (20) ψήφους υπέρ και έξι
(6 ) κατά,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση της ένατης (9ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.
199 & 226/2018 αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Δημιουργία Κ.Α Εσόδου – Μείωση &
Δημιουργία ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του τμήματος Τροχαίου
Υλικού – Καυσίμων, Λιπαντικών και Αποθήκης προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 σύμφωνα με την υπ. αριθ. Πρωτ:

4

26814/08-6-2018 του Υπουργείο Εσωτερικών για την Ένταξη Πράξης του Δήμου
Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» με την εγγραφή στο σκέλος των εσόδων το ποσό της χρηματοδότης καθώς επίσης και εγγραφή Κ.Α. εξόδων ως ακολούθως:
Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1322.007
Π.Δ.Ε. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010

ΠΟΣΟ ΣΕ €
295.000,00

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7131.003
Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-165.000,00

Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων – μηχανη30-7131.013
μάτων του Δ. Αιγιαλείας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
460.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 20.719,06€
2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδου – Δημιουργία ΚΑ
εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του τμήματος Aποκομιδής
Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 προκειμένου να προβούμε στην συντήρηση – επισκευή – αναγόμωση πυροσβεστήρων του ΧΥΤΑ Αιγείρας ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-7131.003
Λοιπός εξοπλισμός Χ.Υ.Τ.Α. Ανατολικής Αιγιαλείας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-700,00

Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση – Επισκευή - Αναγόμωση πυροσβεστήρων του
20-6264.002
Χ.Υ.Τ.Α Αιγείρας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
700,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό
των 20.719,06€
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδου – Αύξηση ΚΑ εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 για την αλλαγή του παρακάτω
ΚΑ από έργο σε ΚΑ υπηρεσίας διότι όπως προκύπτει από την αριθ. 197/2017 πράξη
VII Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το αντικείμενο συντήρησης και επισκευής
κτιρίων ακινήτων του Δήμου (αποκαταστάσεις σαθρών επιχρισμάτων, χρωματισμών,
στεγανοποιήσεις δωμάτων και στεγών), που μετά το πέρας δεν αποτελούν συστατικό
του εδάφους, ούτε αλλοιώνουν την υφιστάμενη κατάσταση, απλώς σκοπό έχουν την
άμεση επιδιόρθωση των φθορών που σημειώνονται λόγω παλαιότητας, εντατικής
χρήσης, και δυσμενών καιρικών συνθηκών που προκαλούν προβλήματα υγρασιών
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στα κτίρια, εντάσσονται αμιγώς στην έννοια της δημόσια σύμβασης υπηρεσιών ως
ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7331.001
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 24.800,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
200,00
30-6261.000
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 45.319,06€
4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 με ισόποση Αύξηση ΚΑ εσόδου - Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Με την αριθ. 4234/6-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», η Πράξη
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002003 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με συνολικό προϋπολογισμό
220.320,00€ που αναλύεται σε Άμεσες Δαπάνες (Μισθοδοσία Προσωπικού)
183.600,00€ και δαπάνες υπολογιζόμενες έως 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού 36.720,00€. Η εγκεκριμένη πράξη αφορά στη λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας για τρία (3) χρόνια.
Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 1-11-2016 και λήξης η 31-10-2019,
με ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης του κύριου υποέργου η
01/11/2016.
Ο Δήμος μας μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού, με το αριθ. οικ.27900/4-9-2017 έγγραφό προς την Ε.Υ.Δ.Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπέβαλλε αίτημα τροποποίησης της παραπάνω πράξης τόσο όσο αφορά τον συνολικό προϋπολογισμό με προτεινόμενο το ποσό των 234.391,45€ που
αναλύεται σε Άμεσες Δαπάνες (Μισθοδοσία Προσωπικού) 195.326,21€ και δαπάνες
υπολογιζόμενες έως 40 % επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού
39.065,24€ όσο και για την ημερομηνία έναρξης της πράξης που προτείνεται η 4-92017 και λήξης η 3-9-2020, με ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης
του κύριου υποέργου η 04/09/2017.
Επειδή η τροποποίηση της πράξης σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ε.Υ.Δ. Ε.Π
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθυστερεί και προσδιορίζεται στο τέλος Ιουλίου, θεωρείται όμως δεδομένη αφού κατά την αρχική ένταξη ο προϋπολογισμός για τις δαπάνες προσωπικού είχε οριστεί κατ΄ εκτίμηση, η δε ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων πρέπει να γίνει πριν την λήξη τους στις 3/9/2018 με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος, θα πρέπει από τον Δήμο μας να γίνουν άμεσες
διαδικασίες ανανέωσης με πρωταρχικό την εξασφάλιση των πιστώσεων σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 και την χορήγηση της σχετικής
βεβαίωσης από την Οικονομική Υπηρεσία.
Ως εκ τούτου και από το γεγονός ότι η Ε.Υ.Δ. Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
από την έναρξη του οικονομικού έτους ήδη στέλνει στο Δήμο μας σε μηνιαία βάση το
ποσό των 5.425,74€ για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού,
ποσό που αντιστοιχεί επακριβώς στο μηνιαίο ποσό του τροποποιημένου προϋπολογισμού που έχει αιτηθεί ο Δήμος μας και με το σκεπτικό ότι το ετήσιο ποσό έτσι και
αλλιώς καλύπτεται από τον συνολικό προϋπολογισμό της αρχικής ένταξης, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού με ενίσχυση του ΚΑ 1328.011 του σκέλους
των εσόδων με το ποσό των 8.773,00 € και την μεταφορά του μέσω του ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ στο σκέλος των εξόδων με ταυτόχρονη ενίσχυση του ΚΑ 60-6041.001 με
το ποσό των 6.063,49 € και του ΚΑ 60-6054.001 με το ποσό των 2.736,51 €, κωδικών που αφορούν την μισθοδοσία του προσωπικού.
Ως εκ τούτου η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έχει ως ακολούθως:
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Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1328.011
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας (ΕΣΠΑ)
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
8.800,00

Ενισχύονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
60-6041.001
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας (ΕΣΠΑ)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου Κοινό60-6054.001
τητας Δήμου Αιγιαλείας (ΕΣΠΑ)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6.063,49
2.736,51

ΣΥΝΟΛΟ

8.800,00
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό
των 45.319,06€
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 με ισόποση Αύξηση ΚΑ εσόδου - Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Έχοντας υπόψη το αριθ. 9632 /14-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων καθώς επίσης και τα σχετικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ με
αριθ.πρωτ.1854/19-4-2018 & 640/6-2-2018, πρέπει να προβούμε στην αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, εγγράφοντας τόσο στο σκέλος των
εσόδων όσο και στο σκέλος των εξόδων ισόποση πίστωση. Η αναμόρφωση αφορά
τον απολογισμό του υποέργου 2 του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης στις οδούς Φιλοποίμενος, Ζωοδόχου Πηγής, Κων/λεως και καθέτων οδών». Για
την κατασκευή είχε πληρωθεί προϋπολογιστικά ποσό 790.770,71€ με ΦΠΑ, μετά
την ολοκλήρωση του έργου έγινε απολογισμός των πεπραγμένων, από τον οποίο
προέκυψε σύνολο καθαρού ποσού 604.905,68€ .
Κατόπιν αυτού πρέπει να μας επιστραφεί η διαφορά που προκύπτει (642.902,02€604.905,68€) δηλαδή 37.997,34€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 47.116,70€ και εμείς να το
επιστρέψουμε στην διαχειριστική αρχή από όπου είχαμε χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ που είχαμε εντάξει το παραπάνω έργο.
Ως εκ τούτου η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έχει ως ακολούθως:
Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Επιστροφή χρημάτων από το υποέργο 2 του έργου «Υπο4219.004
γειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης στις οδούς Φιλοποί47.116,70
μενος, Ζωοδόχου Πηγής, Κων/λεως και καθέτων οδών»
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Δημιουργείτε οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής
00-8263.
47.116,70
διόρθωσης (ν.4314/2014)
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό
των 45.319,06€
6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 διαμέσου του Αποθεματικού- Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του
ΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης που έχει πρόκυψη καθώς και για την κάλυψη τις
απόδοσης της παγίας στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών
Κοινοτήτων .
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Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
30-6262.009.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και
κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων

40.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 5.319,06€
7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – Δημιουργία
εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του τμήματος Καθαρισμού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 προκειμένου να συντηρηθούν και καθαριστούν οι γεωτρήσεις του ΧΥΤΑ Αιγείρας, ως ακολούθως :
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΔΕ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡ00-6737.004
ΝΑΝΙΑΣ
Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δημοτικού φωτισμού (Συμμε20-7325.002
τοχή Δήμου)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-16.700,00
-8.100,00

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας για συντήρηση γεωτρήσεων ΧΥΤΑ Αιγεί20-6262.007
ρας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
24.800,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 5.319,06€
8.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση εξόδων
Σύμφωνα με την 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2018 (αποφ. Δ.Σ. 133/2018 - ΑΔΑ:6ΗΠΨΩ6Χ-829) δημιουργήθηκε ο ΚΑ 30-7322.015 με τίτλο «Αποπεράτωση πλατείας -χώρου αθλοπαιδιών στην
ΤΚ Τέμενης και κατασκευή πλατείας στον οικ. Μεσσηνέζη του Δήμου Αιγιαλείας» ποσού 400.000€ και μειώθηκαν οι ΚΑ 30-7322.012 &
ΚΑ 30-7322.013 κατά
150.000,00€ & 250.000,00€ αντίστοιχα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύνταξη
μελέτης του ανωτέρω έργου έτσι ώστε ο Δήμος να μπορέσει να υποβάλει πρόταση
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ μας
ενημέρωσαν πως βασική προϋπόθεση του προγράμματος είναι οι προτεινόμενοι
προς επέμβαση χώροι να δημιουργούν ένα ενιαίο δίκτυο παρέμβασης κοινοχρήστων
χώρων σημαντικού μεγέθους με αυξημένη σημασία για το σύνολο του οικιστικού συνόλου/οικιστικής περιοχής αυξάνοντας την ελκυστικότητα, την προσβασιμότητα και
τη λειτουργικότητα των χώρων.
Ως εκ τούτου και προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να υποβάλει πρόταση
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και να αξιολογηθεί κατάλληλα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ως κάτωθι:
Ως εκ τούτου και προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να υποβάλει πρόταση
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕ-
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ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» και να αξιολογηθεί κατάλληλα, πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ως κάτωθι:
1.
Αλλαγή τίτλου και τροποποίηση πίστωσης στον ΚΑ 30-7322.015 προκειμένου
να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του έργου «Κατασκευή - επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του
Δήμου Αιγιαλείας»,
2.
Εγγραφή πίστωσης στον ΚΑ 30-7322.012 προκειμένου να καταστεί δυνατή η
σύνταξη μελέτης και υλοποίησης του έργου «Αποπεράτωση πλατείας και
χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας», ποσού
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκευή - επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη
30-7322.015
και Αγ. Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-300.000,00

Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην ΤΚ
30-7322.012
Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
150.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 155.319,06€
9.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και προκειμένου για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
συμβιβαστικών πράξεων αφού το ποσό δεν μπορούσε να προβλεφθεί επακριβώς
κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού σε πιο ύψος θα φτάσουν, προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, με ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για
30-6273.
-116.036,93
δικές τους υπηρεσίες
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
00-6492.
ή συμβιβαστικών πράξεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
266.036,93

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 5.319,06€
10.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Δημιουργία Κ.Α Εσόδου – Μείωση &
Δημιουργία ΚΑ εξόδων
Μετά από εισήγηση του τμήματος λογιστηρίου και με βάση την βεβαίωση της νομικής
υπηρεσίας με το αριθ. 16398/11-7-2018 έγγραφό εγγράφεται ποσό δεν είχε προβλεφτεί σαν έσοδο στον προϋπολογισμό 2018 για τον Δήμο μας και δεν μπορεί να
ενταχθεί στον υπολογισμό της ομάδας 1 διότι για πρώτη φορά από την κήρυξη σε
αναγκαστική απαλλοτρίωση δημοτικών εδαφικών εκτάσεων των Δημοτικών Ενοτήτων Συμπολιτείας και Ερινεού από την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ.
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Βάσει των ανωτέρω θα βεβαιωθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018
το ανωτέρω έσοδο ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1116.02

Έσοδα από απαλλοτρίωση δημοτικών εδαφικών εκτάσεων

700.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 705.319,06 €
11.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 διαμέσου του Αποθεματικού
Με την αριθ. 418/16 Απόφαση Δ.Σ αποφασίστηκε η μεταβίβαση επέκτασης χωρικής
αρμοδιότητας της υφιστάμενης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Αιγίου µε την απορρόφηση των Υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στο σύνολο
της εδαφικής περιοχής του Δήμου Αιγιαλείας (ΦΕΚ/2777/Β/5-9-2016), κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 107 του Ν. 3852/2010 και του ΦΕΚ/256/Α/31-12-2012
που κυρώθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4147/2013. Με δεδομένη την παραπάνω Απόφαση και την μη ολοκλήρωση της μεταβίβασης των αντλιοστασίων και
γεωτρήσεων ύδρευσης στην Δημοτική Επιχείρηση ο Δήμος μας ως κύριος των παραπάνω αντλιοστασίων και γεωτρήσεων είχε επωμιστεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυτών.
Μετά την αριθ. 573/17 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Ν4ΛΩ6Χ-ΠΣΙ) ενέκρινε την μεταβίβαση του ανωτέρου κόστους στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
και Αποχέτευσης Αιγιαλείας (ΔΕΥΑ Αιγιαλείας).
Το ανωτέρω κόστος δεν είχε προβλεφτεί σαν έσοδο στον προϋπολογισμό 2018 για
τον Δήμο μας και δεν μπορεί να ενταχθεί στον υπολογισμό της ομάδας 1 διότι για
πρώτη φορά εμφανίζεται σ’ αυτόν.
Βάσει των ανωτέρω θα βεβαιωθεί και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2018
το ανωτέρω έσοδο ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1629.001

Έσοδα ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων

175.000,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 880.319,06 €
12.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδου – Αύξηση ΚΑ
εξόδου
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 για την κάλυψη της ανάγκης
προμήθειας πυροσβεστικών μέσων για τα κτίρια του Δήμου μας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας σε αυτά ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6662.003
Προμήθεια λαμπήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αιγείρας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 2.500,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6699.
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.500,00
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διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των
880.319,06 €
13.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδου – Αύξηση ΚΑ
εξόδου
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 για την κάλυψη της ανάγκης ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είχε προβλεφθεί στο σύνολο της ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-7326.004
Εγκατάσταση πρέσσας & διαμόρφωση χώρων εντός ΣΜΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 21.231,48

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δι20-6273.
κές τους υπηρεσίες
21.231,48
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και
70.000,00
00-6151.
φόρων
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δι- 700.000,00
30-6273.
κές τους υπηρεσίες
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 110.319,06 €
14.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016 διαμέσου του Αποθεματικού- Aύξηση
Κ.Α Εσόδων με Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ενισχύοντας τον Κ.Α. εξόδου αυτού διότι
κατά την σύνταξη τα ποσά που είχαν προβλεφθεί διαμορφώνονται σε υψηλοτέρα επίπεδα από παράγοντες που δεν έχουν σταθερές παραμέτρους και εξαρτώνται από
τα καιρικά φαινόμενα . Παράλληλα για την εναρμόνιση του προϋπολογισμού του Δήμου μας με την Κ.Υ.Α. 25595/28-07-2017 αυξομειώνονται οι Κ.Α. εσόδων.
Ως εκ τούτου η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έχει ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0718.002
Έσοδα από Υδροηλεκτρικό σταθμό (ΥΗΣ) Τσιβλου
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0441.
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α
ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Αμοιβή βάση συμφωνητικού για την παραγόμενη ε00-6142.002
νέργεια του υδροηλεκτρικού σταθμού Τσιβλου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
100.000,00
ΠΟΣΟ ΣΕ €
-100.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
85.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 25.319,06 €
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15.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 διαμέσου του Αποθεματικού με Αύξηση Κ.Α. εξόδων
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ενισχύοντας τον Κ.Α. εξόδου Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων διότι είναι αυξημένες
οι ανάγκες λόγου του εθνικού κτηματολογίου που πρέπει να γίνει ανάληψη συμβολαίων και πιστοποιητικών από τα Υποθηκοφυλακεία Ακράτας και Αιγίου ως ακολούθως:
Αυξάνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6111.
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
5.000,00
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 20.319,06 €
16.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - και την δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018 με μείωση των εξόδων για την εγγραφή
νέου ΚΑ εξόδου προκειμένου να προβούμε στη διαδικασία υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης με πίστωση για το έτος 2018 ποσού 50.000 € το υπόλοιπο του προϋπολογισμού του έργου 1.250.000 € θα κατανεμηθεί στους προϋπολογισμού των
ετών 2019-2020 , ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στην αποθήκη υλι30-7135.016
-5.000,00
κών στη θέση Τζουρά
30-7135.015
Προμήθεια σκιάστρων κοιν. Χώρων Δ. Αιγιαλείας
-24.600,00
30-7135.001
Λοιπός εξοπλισμός
-20.400,00
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 1 ΄΄Οδός Μη30-7323.059
50.000,00
τροπόλεως
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 20.319,06 €
17.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 διαμέσου του Αποθεματικού με Αύξηση Κ.Α. εξόδων
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου προτείνεται η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 ενισχύοντας τον Κ.Α.
εξόδου μετά την ανάγκη που προέκυψε από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος όπου κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού δεν μπορούσε να προσδιοριστεί επ‘ ακριβώς καθώς δεν γνωρίζαμε τα φορολογητέα έσοδα του Δήμου, ως
ακολούθως:
Αυξάνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6312.
Λοιποί φόροι
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
11.000,00
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 9.319,06 €
18.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 διαμέσου του Αποθεματικού με Δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση του τμήματος λογιστηρίου προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με την εγγραφή νέου Κ.Α. για την κάλυψη της
ανάγκης που έχει προκύψει για την διακοπή της δραστηριότητας της <<ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. >> της οποίας το κόστος είναι απαγορευτικό για την αναβίωση της σε
σχέση με τις δυνατότητες χρηματοοικονομικών εισροών ως ακολούθως:
Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή Υπηρεσίας διακοπής δραστηριότητας της
10-6117.006
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ»
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό
των 4.319,06 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 347 /2018
O Γραμματέας

Ο Προεδρεύων
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