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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Απριλίου 2019
Απόφαση : 310
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 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 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: « Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019 ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα ΕΚΤΟΣ της Ημερήσιας Διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή σύμφωνα με την αριθ.
309/2019 απόφασή του «περί έγκρισης ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων» και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.114/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης της τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της 114/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας που αφορά την κατάρτιση της τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και έλαβε υπόψη
του : α) την υπ’ αριθ. 669/2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης
δημοτικού προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ. 289889/15-01-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, β) την υπ’
αριθ.10/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η
οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 45506/5-03-2019 όμοια του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, γ) την υπ’ αριθ.163/2019 προηγούμενη απόφασή του
περί έγκρισης δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ.
πρωτ.85171/18-4-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δ) την υπ’ αριθ.
233/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης τρίτης (3ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, ε) το Β.
Διάταγμα 17.5/15-6-1959, δ) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του
Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/ 23-07-2013), καθώς επίσης και στ) 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) Κων/νου Παπακωνσταντίνου,3) Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 4) Δημητρίου Μπούρδου, που δηλώνουν «παρών» (σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006
Δ.Κ.Δ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ δεν είχε προσέλθει ακόμη στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Γκί-

3

κας, επομένως με δέκα έξι (16) ψήφους υπέρ και τέσσερις (4) αρνητικές
ψήφους,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση της τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.
114/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, η
οποία έχει ως παρακάτω:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Δημιουργία Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
Η Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εισηγείται λαμβάνοντας υπόψη:
α) τα αριθ. πρωτ. α) 70648/1302/06-03-19 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
& Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας και β) ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/73296/1203/28-03-19 έγγραφο της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οποία η αποκομιδή των απορριμμάτων στην
περιοχή μας είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα μεγάλος όγκος αυτών να έχει συσσωρευτεί εκτός των κάδων και κατά συνέπεια να δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Β) Την αριθ. 12035/1131/18-04-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Κήρυξης του Δήμου Αιγιαλείας σε Κατάσταση έκτακτης Ανάγκης λόγο
της ελλιπούς αποκομιδής Απορριμμάτων είναι απαραίτητη η εγκατάσταση συστήματος διαλογής για την μείωση του όγκου των απορριμμάτων προς τους ορισμένους ΧΥΤΑ σύμφωνα με την 64413/ 28-03-2018 απόφαση ΑΔΠΔΕΙ και την
αριθ. 57806/18-03-2019 παράταση της.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπ/σμού έτους 2019 ως ακολούθως:
Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας κινητού συστήματος διαλο20-6279.010
γής Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414
Μεταφορές εν γένει
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Σ.Δ.Σ.Α.
00-6737.006
Ηλείας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
170.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-80.000,00
-90.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 96,20 €
2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Δημιουργία 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 για την αντιμετώπιση των αναγκών απόφραξης κλειστών υπόγειων αγωγών άρδευσης για την εύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών αναγκών των πολιτών του Δήμου Αιγιαλείας λόγω
κατεπείγουσας ανάγκης ως ακολούθως :
Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας απόφραξης κλειστών υπό30-6262.045
γειων αγωγών άρδευσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
24.800,00
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Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου
30-7331.024
Αιγιαλείας (Έτους 2018)
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-35.490,82

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 10.787,02 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 310 /2019
O Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
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