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Τακτικής Συνεδρίασης (δια τηλεδιάσκεψης)
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
13 Απριλίου 2020
Απόφαση Αριθ. : 66
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 6)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 7)Δημήτριος Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο 8)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντιδήμαρχο, 10)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Τσουκαλά, 13)
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Μαρία Γιδά, 15)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 16)Χρήστο Γούτο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Δημήτριο Μπούνια, 20)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 21) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 22)Βασίλειο Τομαρά, 23)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 24)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 25)Παναγιώτη Γιαννούλη,
26)Γεώργιο Γκίκα, 27)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 28)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 29)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 30)Μαρία Ιατροπούλου, 31)Γεώργιο Κουβαρά, 32)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
33)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα τρεις (13) Απριλίου 2020, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και από ώρα 13:00΄ σε τακτική
συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Webex Meetings), με τη συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Γεωργίου Ρούσσου,
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ. πρωτ. 9090/09.04. 2020, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018
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(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»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑΡυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες
διατάξεις» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του
Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης
δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων», καθώς και του άρθρου 10
της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020), το με αριθ. πρωτ.: 18318/13-3-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46 ΜΤΛ6-ΙΑΕ), καθώς επίσης και της
υπ’ αριθ.40 εγκυκλίου με αριθ. πρωτ.: 20930/31-03-2020 του ΥΠ.ΕΣ.,
σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στον κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου, καθώς και στην ιστοσελίδα
του Δήμου Αιγιαλείας για την λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη (μέσω
της εφαρμογής Webex Meetings) και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Επίσης συμμετείχαν στην συνεδρίαση του Δ.Σ. και οι Πρόεδροι
των Κοινοτήτων: 1) Καμαρών κ. Παναγιώτης Περλέγκας και 2) Ακράτας
κ. Αθανάσιος Στούμπος οι οποίοι με e-mail ψήφισαν (σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν.3852/10) στα θέματα που αφορούσαν τις Κοινότητές τους αντίστοιχα.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και εκθέτει : α) το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.118/2020 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης της έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού
έτους 2020» & β) Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 135/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, «περί συμπλήρωσης του σχεδίου της έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020»,οι οποίες είχαν αποσταλεί με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, το αποφασιστικό μέρος αυτών έχουν ως εξής:
Α) Το αποφασιστικό μέρος της αριθ.118/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας:
« Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 6η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους
2020, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 δια μέσου του Αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Με εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020 λόγω ότι οι ακτές Σελιανιτίκων, Λόγγου, Αλυκής, και δύο ναυαγοσωστικά βάθρα
στην παραλία Ακράτας τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο Δήμος Αιγιαλείας,
έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το
από 20-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 § 1γ του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ
61/Α/4-4-2018) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ
Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου και επομένως επιβάλλεται η επιτήρηση τους από ναυαγοσώστες.
Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις
κλπ.) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο των λουομένων ανεξάρτητα
αν τα άτομα, που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια
περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
Για την ασφάλεια των λουομένων ο Δήμος επιβάλλεται να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Το προσωπικό που θα διατεθεί για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού
έργου θα είναι ναυαγοσώστες εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ
61/Α/4-4-2018).
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει συνταχθεί η αριθ. 29/2020 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας που αφορά
την εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη των καθορισμένων με απόφαση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Κ.Λ Πάτρας /Γ Λ/Τ Αιγίου πολυσύχναστων παράλιων του Δήμου Αιγιαλείας. Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την ανάλογη
εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του.
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Δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου μας
και στον κωδικό ΚΑ 00-6162.004 (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας)
η υπάρχουσα εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού 50.000,00 € δεν επαρκεί για
την ναυαγοσωστική κάλυψη των προαναφερόμενων ακτών του Δήμου μας για διάρκεια 4 μηνών, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018) ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Τοποθέτηση-Λειτουργία-Συντήρηση Χημικών
30-6235.002
-12.000,00
Τουαλετών
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιά00-6162.004
λειας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
12.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.011,75 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 δια μέσου του Αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί καθώς δεν δίνατε να ενταλματοποιηθούν και
θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει ως ακολούθως :
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
30-8122.003
Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ-Β.ΚΟΡΔΑΣ-Ν.ΛΑΖΑΡΗΣ Ε.Ε.
30-8122.008
ΚΑΨΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ.
00-8113.019
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
25-8122.003
ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
25-8113.009
ΤΟΕΒ ΠΟΥΝΤΑΣ
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτι35-6279.
σμό, καθαριότητα
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτι25-6279.
σμό, καθαριότητα
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-30.893,49
-6.519,00
-392,86
-90,00
-701,47
ΠΟΣΟ ΣΕ €
37.805,35
791,47

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.011,75 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α Εσόδου και Αύξηση Κ.Α. εσόδου
Μετά από εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα
με τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα και τα εισπραχθέντα τα έκτακτα ειδικευμένα με ύψους 102.576,36€ πρέπει να αποτυπωθούν ορθά στα τακτικά έσοδα ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
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Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

5122.

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες
για επενδυτικές δαπάνες

102.576,36

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
5119.
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
102.576,36

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.011,75 €
4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης που για
υποχρεώσεις μισθοδοσίας που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
00-6031.
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
10-6021.
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορί10-6052.
στου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
35-6021.
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
-25.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-5.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ
€

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
00-6492.

65.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 6.011,75 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Η/Μ Έργων και
Εγκαταστάσεων προτείνεται η αναμόρφωση οικ. Έτους 2020 με την ενίσχυση του
ΚΑ «Παροχές ένδυσης σε είδος» καθώς το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την σύνταξη μελέτης, ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
30-6063.002
Προμήθεια γάλακτος

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-3.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
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Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6063.001
Παροχές ένδυσης σε είδος
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.011,75 €
6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας προτείνεται η αναμόρφωση οικ.
Έτους 2020 με την ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων που δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με μείωση Κ.Α. μετά την υπογραφή
συμβάσεως ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό,
20-6279.011
καθαριότητα
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-120.000,00
ΠΟΣΟ ΣΕ €
120.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 6.011,75 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 118/2020.»

Β) Το αποφασιστικό μέρος της αριθ.135/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας:
«
Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει και προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 6η
συμπληρωματική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2020, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 δια μέσου του Αποθεματικού με
Μείωση Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί λόγου των μέτρων αποφυγής του COVID-19
καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν δαπάνες σχετικά με την τουριστική προβολή του
Δήμου μας αναμόρφωση του ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δημιουργία λευκώματος με φωτογραφικό υλικό του Δήμου
00-6431.009
Αιγιαλείας
Αποζημίωση αιρετών του Δήμου για συμμετοχή στο εσω00-6421.001
τερικό σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την τουριστική
προβολή του Δήμου
Αποζημίωση αιρετών του Δήμου για συμμετοχή στο εξω00-6421.002
τερικό σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την τουριστική
προβολή του Δήμου
Συμμετοχή σε εκθέσεις με δημιουργία περιπτέρου για την
00-6441.002
τουριστική προβολή του Δήμου μας
Δημιουργία θεματικών video για την τουριστική προβολή
00-6431.010
του Δήμου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-8.000,00
-5.000,00

-5.000,00
-20.000,00
-10.000,00
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00-6441.001
00-6117.029

Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την τουριστική προβολή του Δήμου μας
Στρατηγικός σχεδιασμός πενταετίας για την τουριστική
προβολή του Δήμου

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσία ενημέρωσης της ιστοσελίδας Discover aigialeia
00-6117.026
καθώς και προώθησης της στις μηχανές αναζήτησης
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

-3.000,00
-3.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.800,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό
των 54.211,75 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 δια μέσου του Αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος προμηθειών προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της ανάγκης που έχει
προκύψει σε μέσα ατομικής προστασίας ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
10-6063.002
15-6063.002
30-6063.002
35-6063.002
20-6273.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια γάλακτος
Προμήθεια γάλακτος
Προμήθεια γάλακτος
Προμήθεια γάλακτος
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο)
για δικές τους υπηρεσίες

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
- 740,61
- 2.628,90
- 9.003,31
- 2.703,79
-31.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
20-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
30-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
35-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
50-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
866,26
31.000,00
9.893,39
10.321,97
62,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 48.144,74 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Με βάση την 414/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» και την κάλυψη της
δαπάνης που προκύπτει από αυτήν προτείνεται η δημιουργία Κ.Α. εξόδου στον
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και η αναμόρφωση αυτού όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6721.006
ετήσια εισφορά «Βιώσιμη Πόλη»
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
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ποσό των 46.144,74 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Η Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του τμήματος Η/Μ Έργων & εγκαταστάσεων
προτείνει την τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2020 για εγγραφή πίστωσης
4.887,52 € στον Κ.Α. 20–7326.006 για πληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου «
Ανόρυξη- εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό την διερεύνηση της
ποιότητας των υπογείων υδάτων» ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 4.887,52

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανόρυξη - εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγεί20-7326.006
ρας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.887,52

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 46.144,74 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης που για
υποχρεώσεις μισθοδοσίας που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών α00-6492.
ποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
40.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 6.144,74 €
6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη την ανάγκη που
έχει προκύψει και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ως
ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου την
10-6117.004
εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση
της των υπηρεσιών του Δήμου
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσία Ανάλυσης και αξιολόγησης Κινδύνων για
10-6117.008
την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγ-

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 24.800,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
18.600,00
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χου
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 12.344,74 €
7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη των αναγκών της συλλογής ογκωδών αντικειμένων στις ΔΕ Αιγείρας-Ακράτας και Διακοπτού, ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέ20-6273.
ριο) για δικές τους υπηρεσίες
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συλλογή ογκωδών αντικειμένων στις ΔΕ Αιγείρας20-6279.012
Ακράτας και Διακοπτού
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 15.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 12.344,74 €
8.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη την ανάγκη που
έχει προκύψει και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ως
ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-7134.002
Προμήθεια λογισμικού
10-7135.001
Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε Αιγίου-Διακοπτού
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγ. ΔΕ
30-6262.039
Αιγειρας
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγ. ΔΕ
30-6262.040
Ακράτας
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπαγοπ.
30-6262.041
ΔΕ ΔΙΑΚΟ
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπαγοπ ΔΕ
30-6262.042
ΑΙΓΙΟΥ
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπαγοπ ΔΕ
30-6262.043
Συμπολιτείας
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού& αποπαγοπ ΔΕ
30-6262.044
Ερινεού
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492.
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.900,00
-4.000,00
- 10.200,00
- 10.200,00
- 20.120,00
- 20.120,00
- 15.036,00
- 20.120,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
105.696,00
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Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 12.344,74 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 135/2020».

Επίσης ενημερώνει όλους ότι δεν κατατέθηκε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο καμία εναλλακτική πρόταση που να συνοδεύεται από
αιτιολογική έκθεση και σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και καμία ερώτηση επί
της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και τις παρ.ΙΙΙ & IV της υπ’ αριθ.
108/72349/ 16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του : α)
την υπ’ 118/2020 & 135/2020 αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας που αφορούν την κατάρτιση και συμπλήρωση της έκτης (6ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020, β) την υπ’ αριθ.549/2019 (ΑΔΑ:
685ΝΩ6Χ-00Υ) απόφασή του περί έγκρισης του δημοτικού προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας
5Α) οικονομικού έτους 2020, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ.πρωτ. 290117/19/ 10.01.2020 (ΑΔΑ: 9ΚΚ ΒΟΡ1Φ-9ΔΦ) όμοια του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, γ) τις υπ’ αριθ.2/2020 (ΑΔΑ:6Χ6ΩΩ6Χ-Κ2Θ), 9/2020
(ΑΔΑ: 6ΩΧΩΩ6Χ-7ΘΕ), 36/2020 (ΑΔΑ:96ΣΙΩ6Χ-ΗΤ0), 43/ 2020 (ΑΔΑ:ΨΕΟΟΩ6Χ-944),47/2020 (ΑΔΑ:6ΛΘΠΩ6Χ-ΚΝ8) αποφάσεις του,
περί έγκρισης των αντίστοιχων αναμορφώσεων του προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020, δ)τις υπ’ αριθ. πρωτ.
9575/22-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ9ΧΟΡ1Φ-ΕΔ2), 17018/30-1-2020 (ΑΔΑ:
6ΛΥ7ΟΡ1Φ-ΚΡ4), 26716/14-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΞΖΔΟΡ1Φ-Ι47), 47487
/19-03-2020 (ΑΔΑ:Ω95ΔΟΡ1Φ-7ΜΛ), 56315/9-04-2020 (AΔΑ:ΨΒ5
ΖΟΡ1Φ-Υ5Ο) όμοιες του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με τις οποίες βρέθηκαν νόμιμες
οι ανωτέρω αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ε)την ανάγκη εκ νέου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020, στ) τις διατάξεις του Β.Δ.17.05.1959 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/15.06.1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των
Δήμων και Κοινοτήτων», ζ) την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013
(Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α/23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις», η)την παρ.1 του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/ 07.06. 2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116
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»] 10
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Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και
την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», θ)την υπ’ αριθ.27/ 42203/13.08. 2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος
νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους
προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α’ 133) (Πρόγραμμα
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», ι) τις παρ.8 & 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/ 2012 και του ν. 4127/ 2013 και
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) και τροποποιήθηκαν με τις
παρ.1Α και 1Β αντίστοιχα του άρθρου 12 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.
Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», ια)την υπ’ αριθ.108/ 72349/16.10.2019 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιβ)το άρθρο 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/ 07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72
του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 19.07.2018), ιγ) την παρ.IV της υπ’
αριθ.108/72349/ 16.10.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
«Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών τοπικής αυτοδιοίκησης», ιδ)
την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10
.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών
συμβουλίων», καθώς και του άρθρου 10 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), καθώς επίσης και της υπ’ αριθ.40 εγκύκλιο με αριθ.πρωτ.20930/31-03-2020 του
ΥΠ.ΕΣ., ιε) το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση

από τους επικεφαλής των λοιπών παρατάξεων ή από συμβούλους, η οποία να συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση και σχετική εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα της περ. β της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.4623/2019
(Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09. 08.2019) και της παρ.8 του άρθρου 189 του
Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07. 2018), ενώ δεν είχε συνδεθεί ακόμα και δεν συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη για το εν λόγω θέμα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μιχ. Κυριακόπουλος, πλην των δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1) Χρήστου Γούτου, 2) Γεωργίου Γιοβά, 3) Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 4) Δημητρίου Μπούνια, 5)Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου, 6) Παναγιώτη Τσερεντζούλια, 7)Βασιλείου Τομαρά, 8)Δημητρίου Παναγιωτακόπουλου, 9) Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, 10)Πανα11
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γιώτη Γιαννούλη, 11)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλου, 12) Μαρίας
Ιατροπούλου 13) Γεωργίου Κουβαρά, 14) Αγγελικής Κουρή και 15) Γεωργίου Γκίκα, οι οποίοι ψήφισαν κατά [δυνάμει της παρ.8 του άρθρου
189 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας
από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.ΙΙΙ της υπ’ αριθ.
108/ 72349/16.10. 2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων)»] και συνεπώς θεωρούνται άκυρες ψήφοι], επομένως η εν λόγω πρόταση συγκεντρώνει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,
ήτοι δέκα επτά (17) έγκυρες ψήφους,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις υπ’
118/2020 & 135/2020 αντίστοιχες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας που αφορούν την κατάρτιση και συμπλήρωση της
έκτης (6ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2020, η οποία έχει ως παρακάτω:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 δια μέσου του Αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Με εισήγηση του αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2020 λόγω ότι οι ακτές Σελιανιτίκων, Λόγγου, Αλυκής, και δύο ναυαγοσωστικά βάθρα
στην παραλία Ακράτας τις οποίες κατέχει εντός των ορίων του ο Δήμος Αιγιαλείας,
έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το
από 20-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 § 1γ του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ
61/Α/4-4-2018) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Κ.Λ
Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου και επομένως επιβάλλεται η επιτήρηση τους από ναυαγοσώστες.
Ως λουτρική εγκατάσταση νοείται ο χώρος του αιγιαλού ή και της παραλίας ή ζώνης λιμένα ο οποίος παραχωρείται ή εκμισθώνεται από το Δημόσιο ή τους Οργανισμούς Λιμένα ή τα Λιμενικά Ταμεία σε διάφορους φορείς ή επιχειρήσεις (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξενοδοχειακές μονάδες, οργανωμένες κατασκηνώσεις
κλπ.) για χρήση εκμισθούμενων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τοποθέτηση καθισμάτων ή ανακλίντρων ή μέσων προφύλαξης από τον ήλιο των λουομένων ανεξάρτητα
αν τα άτομα, που εισέρχονται για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια
περιοχή καταβάλλουν ή όχι εισιτήριο.
Για την ασφάλεια των λουομένων ο Δήμος επιβάλλεται να παρέχει ναυαγοσωστική κάλυψη. Το προσωπικό που θα διατεθεί για την εκτέλεση του ναυαγοσωστικού
έργου θα είναι ναυαγοσώστες εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή η οποία θα είναι σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ
61/Α/4-4-2018).
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει συνταχθεί η αριθ. 29/2020 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος Περιβάλλοντος πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας που αφορά
την εργασία για την ναυαγοσωστική κάλυψη των καθορισμένων με απόφαση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής/Κ.Λ Πάτρας /Γ Λ/Τ Αιγίου πολυσύχναστων παράλιων του Δήμου Αιγιαλείας. Ο Δήμος θα αναθέσει, μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το προαναφερόμενο ναυαγοσωστικό έργο σε ανάδοχο που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την ανάλογη
εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεση του.
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Δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2020 του Δήμου μας
και στον κωδικό ΚΑ 00-6162.004 (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας)
η υπάρχουσα εγγεγραμμένη σχετική πίστωση ποσού 50.000,00 € δεν επαρκεί για
την ναυαγοσωστική κάλυψη των προαναφερόμενων ακτών του Δήμου μας για διάρκεια 4 μηνών, σύμφωνα με το Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/Α/4-4-2018) ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τοποθέτηση-Λειτουργία-Συντήρηση Χημικών
30-6235.002
Τουαλετών
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιά00-6162.004
λειας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-12.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
12.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.011,75 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 δια μέσου του Αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί καθώς δεν δίνατε να ενταλματοποιηθούν και
θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει ως ακολούθως :
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
30-8122.003
Β.ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ-Β.ΚΟΡΔΑΣ-Ν.ΛΑΖΑΡΗΣ Ε.Ε.
30-8122.008
ΚΑΨΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΜ.
00-8113.019
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
25-8122.003
ΣΙΩΜΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ
25-8113.009
ΤΟΕΒ ΠΟΥΝΤΑΣ
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτι35-6279.
σμό, καθαριότητα
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτι25-6279.
σμό, καθαριότητα
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-30.893,49
-6.519,00
-392,86
-90,00
-701,47
ΠΟΣΟ ΣΕ €
37.805,35
791,47

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.011,75 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α Εσόδου και Αύξηση Κ.Α. εσόδου
Μετά από εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα
με τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα και τα εισπραχθέντα τα έκτακτα ειδικευμένα με ύψους 102.576,36€ πρέπει να αποτυπωθούν ορθά στα τακτικά έσοδα ως ακολούθως :
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Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα
5122.
έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες
για επενδυτικές δαπάνες
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
5119.
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
102.576,36

ΠΟΣΟ ΣΕ €
102.576,36

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.011,75 €
4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης που για
υποχρεώσεις μισθοδοσίας που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6031.
10-6021.
10-6052.
35-6021.

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου
χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
00-6492.

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
-25.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-5.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
65.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 6.011,75 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Η/Μ Έργων και
Εγκαταστάσεων προτείνεται η αναμόρφωση οικ. Έτους 2020 με την ενίσχυση του
ΚΑ «Παροχές ένδυσης σε είδος» καθώς το ποσό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την σύνταξη μελέτης, ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6063.002
Προμήθεια γάλακτος

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-3.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
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Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6063.001
Παροχές ένδυσης σε είδος
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 6.011,75 €
6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας προτείνεται η αναμόρφωση οικ.
Έτους 2020 με την ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων που δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με μείωση Κ.Α. μετά την υπογραφή
συμβάσεως ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό,
20-6279.011
καθαριότητα
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-120.000,00
ΠΟΣΟ ΣΕ €
120.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 6.011,75 €
7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 δια μέσου του Αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας
αναμορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί λόγου των μέτρων αποφυγής του COVID-19
καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν δαπάνες σχετικά με την τουριστική προβολή του
Δήμου μας αναμόρφωση του ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δημιουργία λευκώματος με φωτογραφικό υλικό του
00-6431.009
Δήμου Αιγιαλείας
Αποζημίωση αιρετών του Δήμου για συμμετοχή στο
00-6421.001
εσωτερικό σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την
τουριστική προβολή του Δήμου
Αποζημίωση αιρετών του Δήμου για συμμετοχή στο
00-6421.002
εξωτερικό σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την
τουριστική προβολή του Δήμου
Συμμετοχή σε εκθέσεις με δημιουργία περιπτέρου
00-6441.002
για την τουριστική προβολή του Δήμου μας
Δημιουργία θεματικών video για την τουριστική
00-6431.010
προβολή του Δήμου
Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια για την
00-6441.001
τουριστική προβολή του Δήμου μας
Στρατηγικός σχεδιασμός πενταετίας για την τουρι00-6117.029
στική προβολή του Δήμου
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσία ενημέρωσης της ιστοσελίδας Discover
00-6117.026
aigialeia καθώς και προώθησης της στις μηχανές αναζήτησης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-8.000,00
-5.000,00

-5.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-3.000,00
-3.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.800,00
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διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 54.211,75 €
8. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 δια μέσου του Αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τμήματος προμηθειών προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της ανάγκης που έχει
προκύψει σε μέσα ατομικής προστασίας ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6063.002
Προμήθεια γάλακτος
15-6063.002
Προμήθεια γάλακτος
30-6063.002
Προμήθεια γάλακτος
35-6063.002
Προμήθεια γάλακτος
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέ20-6273.
ριο) για δικές τους υπηρεσίες
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
20-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
30-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
35-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
50-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυσης
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 740,61
- 2.628,90
- 9.003,31
- 2.703,79
-31.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
866,26
31.000,00
9.893,39
10.321,97
62,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 48.144,74 €
9.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Με βάση την 414/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στο Δίκτυο Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» και την κάλυψη της
δαπάνης που προκύπτει από αυτήν προτείνεται η δημιουργία Κ.Α. εξόδου στον
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και η αναμόρφωση αυτού όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6721.006
ετήσια εισφορά «Βιώσιμη Πόλη»
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο
ποσό των 46.144,74 €
10.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Η Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του τμήματος Η/Μ Έργων & εγκαταστάσεων
προτείνει την τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2020 για εγγραφή πίστωσης
4.887,52 € στον Κ.Α. 20–7326.006 για πληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου «
Ανόρυξη- εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας με σκοπό την διερεύνηση της
ποιότητας των υπογείων υδάτων» ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
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Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20-6414.

Μεταφορές εν γένει

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-7326.006
Ανόρυξη - εκβάθυνση γεωτρήσεων στο ΧΥΤΑ Αιγείρας
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
- 4.887,52
ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.887,52

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 46.144,74 €
11. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού Ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη της δαπάνης που για
υποχρεώσεις μισθοδοσίας που απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις και εξωδικαστικούς συμβιβασμούς ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών απο00-6492.
φάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
40.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό των 6.144,74 €
12.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη την ανάγκη που
έχει προκύψει και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ως
ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

10-6117.004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου την εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση της των
υπηρεσιών του Δήμου

Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσία Ανάλυσης και αξιολόγησης Κινδύνων για
10-6117.008
την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
24.800,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
18.600,00

διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό
των 12.344,74 €
13.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας προτείνεται η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη των αναγκών της συλλο-
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γής ογκωδών αντικειμένων στις ΔΕ Αιγείρας-Ακράτας και Διακοπτού, ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για
20-6273.
δικές τους υπηρεσίες
Δημιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συλλογή ογκωδών αντικειμένων στις ΔΕ Αιγείρας-Ακράτας
20-6279.012
και Διακοπτού
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 15.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό
των 12.344,74 €
14.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2020 διαμέσου του αποθεματικού με Μείωση Κ.Α. Εξόδων και δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 για την κάλυψη την ανάγκη που
έχει προκύψει και δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού ως
ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-7134.002
Προμήθεια λογισμικού
10-7135.001
Λοιπός εξοπλισμός Δ.Ε Αιγίου-Διακοπτού
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγ. ΔΕ Αιγει30-6262.039
ρας
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγ. ΔΕ Ακρά30-6262.040
τας
30-6262.041
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπαγοπ. ΔΕ ΔΙΑΚΟ
30-6262.042
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπαγοπ ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού & αποπαγοπ ΔΕ Συ30-6262.043
μπολιτείας
30-6262.044
Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού& αποπαγοπ ΔΕ Ερινεού
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφά00-6492.
σεων ή συμβιβαστικών πράξεων
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.900,00
-4.000,00
- 10.200,00
- 10.200,00
- 20.120,00
- 20.120,00
- 15.036,00
- 20.120,00
ΠΟΣΟ ΣΕ €
105.696,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει στο ποσό
των 12.344,74 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 66/2020.
Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
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