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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Απριλίου 2019
Απόφαση : 317
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο
Φιλιππάτο,4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6) Γεώργιο Γιοβά,7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8) Βασίλειο
Γ. Χριστόπουλο, 9)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 10)Γεώργιο Ντίνο, 11)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 13)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 14)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 15)Βασίλειο Τομαρά, 16)
Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 18)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις είκοσι τρεις (23) Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη
Τρίτη 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. Δημητρίου Μπούνια
με αριθ.πρωτ .9614/19.04.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ.
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος
Λαϊνάς και 2) Γεώργιος Γκίκας, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Νικόλαος Θανασούλιας, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 12) Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: « Εξειδίκευση πίστωσης για την τοποθέτηση
ενός (1) στύλου και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή
Βουλωμένο της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, Αντιδημάρχου
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύμβουλοι,
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας
ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 289889/15-01-2019
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, εγγράφηκε στον Κ.Α. 20-7325.002 σχετική
πίστωση για «Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δημοτικού φωτισμού
(Συμμετοχή Δήμου)».
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1.Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την
έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση
της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της
παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006,
καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο
δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού ».
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου
Αιγιαλείας για δαπάνες Επεκτάσεων & παραλλαγή δικτύου δημοτικού
φωτισμού είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της, για την
τοποθέτηση ενός (1) στύλου και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην
περιοχή Βουλωμένο της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας .
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Το ποσό θα εξοφληθεί κατά το ήμισυ από τους αιτούμενους πολίτες
σύμφωνα με την από 4-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
αριθ.559 οπότε το ποσό που βαρύνει το Δήμο είναι 602,88€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, εισηγούμαι την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης
στον Κ.Α. 20-7325.002 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019, ποσού 602,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεδομένου ότι
το υπόλοιπο ποσό των 602,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα βαρύνει
αντίστοιχα τον αιτούντα κ. Μητρόπουλο Πέτρο, για την τοποθέτηση ενός
(1) στύλου και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Βουλωμένο
της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και λόγω λήξης του τριμήνου ισχύος
του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του: α) την ανάγκη εξειδίκευσης
της σχετικής πίστωσης για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου και δύο (2)
φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή Βουλωμένο της Δ.Κ. Αιγίου, λόγω
λήξης του τριμήνου ισχύος του υπ’ αριθ. πρωτ. 2602/15-04-2019 εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ, β) την υπ’ αριθ.559/2018 (ΑΔΑ:6ΚΝΚΩ6Χ-2ΒΧ)
απόφασή του περί «Καθορισμού τέλους καθαριότητας και φωτισμού
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019», γ)
τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ./145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατά-κτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ)
την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/100018/ 0026/30.12.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) «Κοινοποίηση διατάξεων
σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών», ε) το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/ 19.07.
2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτόδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] καθώς επίσης και στ΄) τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 20-7325.002
πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019,
συνολικού ποσού 1.205,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, από το οποίο
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.559/2018 (ΑΔΑ:6ΚΝΚΩ6Χ-2ΒΧ) απόφασή
του το ποσό των 602,88€ θα βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας και το
υπόλοιπο ποσό των 602,88€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα βαρύνει
αντίστοιχα τον αιτούντα κ. Μητρόπουλο Πέτρο ως συμμετοχή του κατά
το ήμισυ στην δαπάνη επέκτασης ηλεκτροφωτισμού και θα κατατεθεί εκ
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μέρους του στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας,
για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων
στην περιοχή Βουλωμένο της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και λόγω
λήξης του τριμήνου ισχύος σύμφωνα με το υπ’ αριθ.πρωτ. 2602/15-042019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 317 /2019.
O Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Απριλίου 2019
Απόφαση : 318
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8) Βασίλειο
Γ. Χριστόπουλο, 9)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 10)Γεώργιο Ντίνο, 11)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 13)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 14)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 15)Βασίλειο Τομαρά,16)
Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 18)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις είκοσι τρεις (23) Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη
Τρίτη 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. Δημητρίου Μπούνια
με αριθ.πρωτ.9614/19.04.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 ο κ.
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος
Λαϊνάς και 2)Γεώργιος Γκίκας, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Νικόλαος Θανασούλιας, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 12)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: « Εξειδίκευση πίστωσης για ηλεκτροδότηση
δημοτικού κτιρίου επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής της Δ.Κ. Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, Αντιδημάρχου
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύμβουλοι,
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας
ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 289889/15-01-2019
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, εγγράφηκε στον Κ.Α. 20-7325.002 σχετική
πίστωση για «Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δημοτικού φωτισμού
(Συμμετοχή Δήμου)».
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1.Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την
έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση
της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της
παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006,
καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο
δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού ».
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου
Αιγιαλείας για δαπάνες Επεκτάσεων & παραλλαγή δικτύου δημοτικού
φωτισμού είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της, για την
ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου στην οδό Ζωοδόχου Πηγής της Δ.Κ.
Αιγίου .
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Κατόπιν
Των ανωτέρω, εισηγούμαι την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης
στον Κ.Α. 20-7325.002 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019, ποσού 335,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την
ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου στην οδό Ζωοδόχου Πηγής της Δ.Κ.
Αιγίου, λόγω λήξης του τριμήνου ισχύος του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του: α) την ανάγκη εξειδίκευσης
της σχετικής πίστωσης για την ηλεκτροδότηση δημοτικού κτιρίου επί της
οδού Ζωοδόχου Πηγής της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και λόγω
λήξης του τριμήνου ισχύος του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ, β) τις διατάξεις
του Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) την υπ’ αριθ.
πρωτ.2/100018/ 0026/30.12.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την
ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών», δ) το
άρθρο 203 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 - Βελτίωση της οικονομικής
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] καθώς επίσης και ε) τις διατάξεις 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», μετά από
διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.20-7325.002
πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019,
ποσού 335,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ηλεκτροδότηση
δημοτικού κτιρίου, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής της Δ.Κ. Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας και λόγω λήξης του τριμήνου ισχύος του εγγράφου
του ΔΕΔΔΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 318/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Απριλίου 2019

Απόφαση : 319
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8) Βασίλειο
Γ. Χριστόπουλο, 9)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 10)Γεώργιο Ντίνο, 11)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 13)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 14)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 15)Βασίλειο Τομαρά, 16)
Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 18)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις είκοσι τρεις (23) Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη
Τρίτη 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. Δημητρίου Μπούνια
με αριθ.πρωτ.9614/19.04.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ.
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.

1

ΑΔΑ: Ω34ΜΩ6Χ-2ΙΓ

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος
Λαϊνάς και 2)Γεώργιος Γκίκας, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Νικόλαος Θανασούλιας, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 12)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Εξειδίκευση πίστωσης για την χορήγηση
μονοφασικής παροχής για την ηλεκτροδότηση της πλατείας Καΐλα της
Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, Αντιδημάρχου
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύμβουλοι,
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας
ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 289889/15-01-2019
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, εγγράφηκε στον Κ.Α. 20-7325.002 σχετική
πίστωση για «Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δημοτικού φωτισμού
(Συμμετοχή Δήμου)».
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1.Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την
έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση
της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της
παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006,
καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο
δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού ».
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου
Αιγιαλείας για δαπάνες Επεκτάσεων & παραλλαγή δικτύου δημοτικού
φωτισμού είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της, για την
χορήγηση μονοφασικής παροχής για την ηλεκτροδότηση της πλατείας
Καΐλα της Δ.Κ. Αιγίου.
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Κατόπιν
Των ανωτέρω, εισηγούμαι την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης
στον Κ.Α. 20-7325.002 πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2019, ποσού 335,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την
χορήγηση μονοφασικής παροχής για την ηλεκτροδότηση της πλατείας
Καΐλα της Δ.Κ. Αιγίου, λόγω λήξης του τριμήνου ισχύος του εγγράφου
του ΔΕΔΔΗΕ ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του: α) την ανάγκη εξειδίκευσης
της σχετικής πίστωσης για την χορήγηση μονοφασικής παροχής για την
ηλεκτροδότηση της πλατείας Καΐλα της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας
και λόγω λήξης του τριμήνου ισχύος του εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ, β) τις
διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ)
την υπ’ αριθ. πρωτ.2/100018/0026/30.12.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά
με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»,
δ) το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/ τ.Α/19.07.2018)
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΕμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] και ε) τις διατάξεις 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», μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 20-7325.002
πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019,
ποσού 335,26€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την χορήγηση
μονοφασικής παροχής για την ηλεκτροδότηση της πλατείας Καΐλα της
Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας και λόγω λήξης του τριμήνου ισχύος του
εγγράφου του ΔΕΔΔΗΕ.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 319/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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