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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 358
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.19547/24-06-2016, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέ-
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µατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει: α) το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 133/2016 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής «περί κατάρτισης 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και β) το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.152/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, «περί συµπλήρωσης της 6ης αναµόρφωσης
προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016», που
έχουν ως εξής:
α) Το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.133/2016 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής «περί κατάρτισης 6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016:
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την 6η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2016, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε ενίσχυση Κ.Α εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Την αριθ. 740/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016.
2. Την αριθ. πρωτ. 16145/31-5-2016, Α∆ΑΜ:16SYMV004492121 σύµβαση της
παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. Συµπολιτείας»,
ποσού 11.382,10+2.617,88 ΦΠΑ 23%=13.999,98 €.
3. Την αριθ. πρωτ. 16146/31-05-2016, Α∆ΑΜ:16SYMV004492021 σύµβαση της
παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. ∆ιακοπτού», ποσού 15.176,13+ 3.490,51 ΦΠΑ 23%=18.666,64 €.
4. Την αριθµ. πρωτ. 16147/31-05-2016, Α∆ΑΜ:16SYMV004491829 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. Ακράτας»,
ποσού 7.588,06+ 1.745,25 ΦΠΑ 23% = 9.333,31 €.
5. Την αριθµ. πρωτ. 16148/31-05-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004491471 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. Αιγίου», ποσού 11.382,10+ 2.617,88 ΦΠΑ 23% = 13.999,98 €.
6. Την αριθµ. πρωτ. 11063/15-04-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004221164 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων», ποσού
24.591,50 µε ΦΠΑ, από τα οποία ποσό 19.350+4450,50 = 23800,50 € µε
ΦΠΑ 23% και 700+91=791 € ΦΠΑ 13%, και από τα οποία έχουν τιµολογηθεί
έως 01/06/2016, 6910,00 +1.589,30 ΦΠΑ 23% = 8499,30 € και 200 + 26
ΦΠΑ 13% = 226,00 €
7. Την αριθµ. πρωτ. 12373/27-04-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004311772 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Τοποθέτηση - Λειτουργία - Συντήρηση χηµικών
τουαλετών», ποσού 6.992,55 µε ΦΠΑ 23%.
8. Την αριθµ. πρωτ. 13614/12-05-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004373880 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση - επισκευή εξοπλισµού ακτών», ποσού
3.966,80+912,36 ΦΠΑ 23% = 4.879,16 €.
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9. Την αριθµ. πρωτ. 34228/08-09-2015, Α∆ΑΜ: 15SYMV003027858 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών δένδρων
µε χρήση γερανού οχήµατος», ποσού 23.887,50+5.494,13 ΦΠΑ 23
%=29.381,63€, από τα οποία έχει τιµολογηθεί το ποσό των
5.218,50+1.200,26 ΦΠΑ 23 % = 6.418,76 €.
10. Την αριθµ. πρωτ. 13611/12-05-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004374106 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή»,
ποσού 13.333,33 +3.066,67 ΦΠΑ 23% = 16.400,00 €.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις
22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, εισηγούµαστε την ενίσχυση των
ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6162.006
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε Συµπολιτείας
113,82
00-6162.007
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε ∆ιακοπτού
151,76
00-6162.008
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε Ακράτας
75,88
00-6162.009
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε Αιγίου
113,82
15-6117.004
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων
124,40
30-6235.002
Τοποθέτηση-Λειτουργία-Συντήρηση χηµικών τουαλετών
56,85
35-6262.001
Συντήρηση-επισκευή εξοπλισµού ακτών
39,67
Παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών δένδρων µε
35-6262.005
186,69
χρήση γερανού οχήµατος
45-6262.015
Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή
133,33
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 5.758,02 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6641.001
30-6641.001
35-6644
10-6641.002
30-6641.002

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια λιπαντικα για κίνηση µεταφορικών µέσων

ΠΟΣΟ ΣΕ
€
904,62
996,67
100,00
27,50
100,62

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 3.628,61 €
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3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλα20-6211.
τειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδι- -5.837,92
κασίας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6641.001
20-6641.002

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.224,86
3.613,06

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό των 3.628,61 €
4. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24% , εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέ25-6273.
-1.070,00
ριο) για δικές τους υπηρεσίες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25-6641.001
25-6641.002

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
250,00
820,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 3.628,61 €
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5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη της ανάγκης που προκύπτει από τις αυξηµένες προµήθειες
των τραπεζών ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6515.
Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 628,61 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 133/2016 ».

β) Το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 152/2016 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, «περί συµπλήρωσης της
6ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού
έτους 2016:
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την συµπλήρωση της 6ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2016, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Μείωση
Κ.Α Εξόδου -∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από το αριθ. 15345/25-5-2016 έγγραφο-εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε την
δηµιουργία νέου κωδικού µε τίτλο «Συντήρηση εξοπλισµού IBM - επέκταση εγγύησης» µε
το ποσό των 4.500,00€ η οποία κρίνεται αναγκαία µε δεδοµένη την ανάγκη απρόσκοπτης
λειτουργίας των servers και του storage στο rack του ∆ήµου µας, αλλά και του γεγονότος
ότι µετά την λήξη της υπάρχουσας εγγύησης στις 1/8/2016 θα υπάρξει σηµαντική επιβάρυνση στην επέκταση της εγγύησης, ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6117.004
Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για ωρίµανση και ένταξη πράξεων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6264.005
Συντήρηση εξοπλισµού IBM - επέκταση εγγύησης
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 628.61 €
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2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Μείωση
Κ.Α Εξόδου -∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από το αριθ. 15345/25-5-2016 έγγραφο-εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε
την δηµιουργία νέου κωδικού µε τίτλο «Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Εκπαίδευσης Προνοιακών Επιδοµάτων ΟΠΣΝΑ απ’ τον Κεντρικό ∆ήµο Πατρέων στον ∆ήµο Αιγιαλείας» µε
το ποσό των 6.200,00 ευρώ σύµφωνα µε το 13662/13-5-2016 έγγραφο του Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6117.004
Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για
ωρίµανση και ένταξη πράξεων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
10-6162.000
Λοιπά έξοδα τρίτων
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6142.001
Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Εκπαίδευσης Προνοιακών Επιδοµάτων ΟΠΣΝΑ απ’ τον Κεντρικό
∆ήµο Πατρέων στον ∆ήµο Αιγιαλείας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.500,00

700,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6.200,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 628.61 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού µε Μείωση Κ.Α Εξόδου
Με εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και σύµφωνα µε το αρ. πρ. 14998 έγγραφο
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Α. – Ν.Π.∆.∆. σε εφαρµογή
του Ν. 4225/2014 η ετήσια εργοδοτική εισφορά παύει να καταβάλλεται από το έτος 2015
(ετήσια τακτικά έσοδα 2014) επαναπροσδιορίζεται το ποσο εγγραφης του Κ.Α. 00-6056
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6056
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφά300.000,00
λισης
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 300.628.61 €
4. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή του 5ου και τελικού Λογαριασµού του έργου Υδροδότηση Οικισµού Βοτένης ∆.∆
Σαλµενίκου.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7312.015
Υδροδότηση οικισµού Βοτενης ∆.∆. Σαλµενίκου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.178,22
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διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 297.450,39 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή του 2ου Λογαριασµού του έργου Επισκευή σχολικών κτηρίων ∆.Ε. Αιγείρας – Ακράτας.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7321.007
Επισκευή σχολικών κτηρίων ∆.Ε. Αιγείρας –
Ακράτας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.710,18

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 295.740,21 €
6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή του 2ου Λογαριασµού της Μελέτης Τοπογραφική Αποτύπωση όδευσης του αγωγού για την υδροδότηση του οικισµού Άνω Ζήριας.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7412.008
Τοπογραφική Αποτύπωση όδευσης του αγωγού
για την υδροδότηση του οικισµού Άνω Ζήριας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.958,92

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 291.781,29 €
7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανάθεση
της Μελέτης του έργου «Ανακατασκευή - αισθητική αναβάθµιση πλατείας Αγ. Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7412.040
Μελέτη του έργου «Ανακατασκευή - αισθητική
αναβάθµιση πλατείας Αγ. Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής»
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
47.300,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 244.481,29 €
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8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή κυκλικού κόµβου ο οποίος προτείνεται από την Α΄ φάση της µελέτης
΄΄Επικαιροποίηση µελέτης οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης στην περιοχή
παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου΄΄ απαιτείται ακριβής τοπογραφική αποτύπωση σε κατάλληλη µετρητική ακρίβεια για τις ανάγκες του οριζοντιογραφικού και µηκοτοµικού σχεδιασµού
του κόµβου των οδών Ρήγα Φεραίου – Κορίνθου και Κανελλοπούλου στο Αίγιο.
Ως εκ τούτου, απαιτείται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την εκπόνηση µελέτης µε
τίτλο ΄΄Τοπογραφική αποτύπωση κόµβου οδών Ρήγα Φεραίου – Κορίνθου και Κανελλοπούλου Αιγίου»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7413.001
Τοπογραφική αποτύπωση κόµβου οδών Ρήγα
Φεραίου – Κορίνθου και Κανελλοπούλου Αιγίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
17.800,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 226.681,29 €
9.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
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:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
80.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 146.681,29 €
10. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24% , εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
30-6662.002
Προµήθεια σκυροδέµατος
600,00
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 146.081,29 €
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11. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 µε την Αυξηση Κ.Α Εξόδου µε ισόποση Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος λογιστηρίου προϋπολογισµού µισθοδοσίας προκειµένου να καλυφτεί η δαπάνη που προκύπτει για την µισθοδοσία και την απόδοση
εργοδοτικών εισφορών νέων υπάλληλων αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2016 ως έξης :
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασι20-6011
κός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε
20-6051
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
27.000,00
13.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό ο20-6211
40.000,00
δών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 146.081,29 €
12 . Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από το αριθ. 18420/15-6-2016 έγγραφο-εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του
προϋπολογισµού µε την δηµιουργία νέου κωδικού του ΚΑ 00-6442.001 µε τίτλο «∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» µε το ποσό των 5.000,00€. Η δηµιουργία του ΚΑ κρίνεται αναγκαία προκειµένου ο ∆ήµος να οργανώσει διηµερίδα σχετική µε την διαχείριση υδάτων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 718/2015 απόφασης του ∆.Σ.
περί έγκρισης συµµετοχής του ∆. Αιγιαλείας στο «∆ίκτυο πόλεων µε λίµνες» και την
υπ’ αριθ. 1/2015 απόφαση ΓΣ του ∆ικτύου Πόλεων µε Λίµνες περί αποδοχής έγκρισης νέων µελών και το τροποποιηθέν καταστατικό µε ηµεροµηνία θεώρησης
09.02.2016 (Άµφισσα), ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ιοργάνωση διηµερίδας από το ∆ήµο Αιγιαλείας
00-6442.001
στα πλαίσια συµµετοχής του στο δίκτυο πόλεων
µε λίµνες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 141.081,29 €
13. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 µε την Αυξηση Κ.Α Εξόδου µε ισόποση Μείωση Κ.Α. Εξόδων
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Μετά από εισήγηση του τµήµατος Τροχαίου Υλικού – Καυσίµων, Λιπαντικών
και Αποθήκης όπως αναµορφώσετε τoυς παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού
2016, που αφορούν επισκευές και ανταλλακτικά οχηµάτων – µηχανηµάτων για την
εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του τµήµατος τροχαίου υλικού, καυσίµων, λιπαντικών και αποθήκης, καθώς έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες λόγο της παλαιότητας
και της εκτεταµένης χρήσης αυτών ως εξης :
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέ20-6263.
σων)
20-6671.
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
20-6211
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
26.000,00
25.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
51.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 141.081,29 €
14. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος Τροχαίου Υλικού – Καυσίµων, Λιπαντικών
και Αποθήκης όπως αναµορφώσετε τoυς παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού
2016, που αφορούν επισκευές και ανταλλακτικά οχηµάτων – µηχανηµάτων για την
εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του τµήµατος τροχαίου υλικού, καυσίµων, λιπαντικών και αποθήκης, καθώς έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες λόγο της παλαιότητας
και της εκτεταµένης χρήσης αυτών ως εξης:
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέ30-6263.
σων)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 140.081,29 €
15. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος λογιστηρίου προϋπολογισµού µισθοδοσίας
προκειµένου να καλυφτεί η δαπάνη που προκύπτει για φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) εξης :
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή
30-6273.
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
100.000,00
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 40.081,29 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152/2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε τις
υπ’αριθ. 133/2016 και 152/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας που αφορούν την κατάρτιση της έκτης (6η) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.740/2015 απόφασή του περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ. 173387/ 17779/28-12-2015 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.10/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 1ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ.14941/ 1539/8-02-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.85/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 2ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ. 24397/ 2348/24-2-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.94/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 3ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ. 32918/3258/10-3-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.164/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 4ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ.51690/5217/18-4-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.266/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 5ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ.76687/7897/13-6-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/
τ.Α/23.07.2013), πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) ∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλου, 2) Ευστ.Θεοδωρακόπουλου, 3) Μιχ. Κωνσταντίνου, 4)
Βασ. Φιλιππόπουλου, 5) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου, 6) Bασ. Τοµαρά,
που καταψήφισαν το θέµα και των κ.κ.7) Χρήστου Λαϊνά & 8) Κων.
Παπακωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
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Αποφασίζει
Την έγκριση της έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, η οποία έχει ως παρακάτω :
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε ενίσχυση Κ.Α εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Την αριθ. 740/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016.
2. Την αριθ. πρωτ. 16145/31-5-2016, Α∆ΑΜ:16SYMV004492121 σύµβαση της
παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. Συµπολιτείας»,
ποσού 11.382,10+2.617,88 ΦΠΑ 23%=13.999,98 €.
3. Την αριθ. πρωτ. 16146/31-05-2016, Α∆ΑΜ:16SYMV004492021 σύµβαση της
παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. ∆ιακοπτού», ποσού 15.176,13+ 3.490,51 ΦΠΑ 23%=18.666,64 €.
4. Την αριθµ. πρωτ. 16147/31-05-2016, Α∆ΑΜ:16SYMV004491829 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. Ακράτας»,
ποσού 7.588,06+ 1.745,25 ΦΠΑ 23% = 9.333,31 €.
5. Την αριθµ. πρωτ. 16148/31-05-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004491471 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. Αιγίου», ποσού 11.382,10+ 2.617,88 ΦΠΑ 23% = 13.999,98 €.
6. Την αριθµ. πρωτ. 11063/15-04-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004221164 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Κτηνιατρικές υπηρεσίες αδέσποτων ζώων», ποσού
24.591,50 µε ΦΠΑ, από τα οποία ποσό 19.350+4450,50 = 23800,50 € µε
ΦΠΑ 23% και 700+91=791 € ΦΠΑ 13%, και από τα οποία έχουν τιµολογηθεί
έως 01/06/2016, 6910,00 +1.589,30 ΦΠΑ 23% = 8499,30 € και 200 + 26
ΦΠΑ 13% = 226,00 €
7. Την αριθµ. πρωτ. 12373/27-04-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004311772 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Τοποθέτηση - Λειτουργία - Συντήρηση χηµικών
τουαλετών», ποσού 6.992,55 µε ΦΠΑ 23%.
8. Την αριθµ. πρωτ. 13614/12-05-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004373880 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση - επισκευή εξοπλισµού ακτών», ποσού
3.966,80+912,36 ΦΠΑ 23% = 4.879,16 €.
9. Την αριθµ. πρωτ. 34228/08-09-2015, Α∆ΑΜ: 15SYMV003027858 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών δένδρων
µε χρήση γερανού οχήµατος», ποσού 23.887,50+5.494,13 ΦΠΑ 23
%=29.381,63€, από τα οποία έχει τιµολογηθεί το ποσό των
5.218,50+1.200,26 ΦΠΑ 23 % = 6.418,76 €.
10. Την αριθµ. πρωτ. 13611/12-05-2016, Α∆ΑΜ: 16SYMV004374106 σύµβαση
της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή»,
ποσού 13.333,33 +3.066,67 ΦΠΑ 23% = 16.400,00 €.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις
22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, εισηγούµαστε την ενίσχυση των
ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
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Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6162.006
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε Συµπολιτείας
113,82
00-6162.007
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε ∆ιακοπτού
151,76
00-6162.008
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε Ακράτας
75,88
00-6162.009
Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε Αιγίου
113,82
15-6117.004
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων
124,40
30-6235.002
Τοποθέτηση-Λειτουργία-Συντήρηση χηµικών τουαλετών
56,85
35-6262.001
Συντήρηση-επισκευή εξοπλισµού ακτών
39,67
Παροχή υπηρεσιών κλαδέµατος υψηλών δένδρων µε
35-6262.005
186,69
χρήση γερανού οχήµατος
45-6262.015
Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή
133,33
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 5.758,02 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6641.001
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
30-6641.001
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
35-6644
Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
10-6641.002
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
30-6641.002
Προµήθεια λιπαντικα για κίνηση µεταφορικών µέσων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
904,62
996,67
100,00
27,50
100,62

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 3.628,61 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλα20-6211.
τειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδι- -5.837,92
κασίας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
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Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6641.001
20-6641.002

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Προµήθεια καυσιµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια λιπαντικων για κίνηση µεταφορικών µέσων

2.224,86
3.613,06

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό των 3.628,61 €
4. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24% , εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέ25-6273.
-1.070,00
ριο) για δικές τους υπηρεσίες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25-6641.001
25-6641.002

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Προµήθεια καυσιµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια λιπαντικων για κίνηση µεταφορικών µέσων

250,00
820,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 3.628,61 €

5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη της ανάγκης που προκύπτει από τις αυξηµένες προµήθειες
των τραπεζών ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6515.
Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 628,61 €
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6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Μείωση
Κ.Α Εξόδου -∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από το αριθ. 15345/25-5-2016 έγγραφο-εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε την
δηµιουργία νέου κωδικού µε τίτλο «Συντήρηση εξοπλισµού IBM - επέκταση εγγύησης» µε
το ποσό των 4.500,00€ η οποία κρίνεται αναγκαία µε δεδοµένη την ανάγκη απρόσκοπτης
λειτουργίας των servers και του storage στο rack του ∆ήµου µας, αλλά και του γεγονότος
ότι µετά την λήξη της υπάρχουσας εγγύησης στις 1/8/2016 θα υπάρξει σηµαντική επιβάρυνση στην επέκταση της εγγύησης, ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6117.004
Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για ωρίµανση και ένταξη πράξεων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6264.005
Συντήρηση εξοπλισµού IBM - επέκταση εγγύησης
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 628.61 €
7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Μείωση
Κ.Α Εξόδου -∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από το αριθ. 15345/25-5-2016 έγγραφο-εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε
την δηµιουργία νέου κωδικού µε τίτλο «Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Εκπαίδευσης Προνοιακών Επιδοµάτων ΟΠΣΝΑ απ’ τον Κεντρικό ∆ήµο Πατρέων στον ∆ήµο Αιγιαλείας» µε
το ποσό των 6.200,00 ευρώ σύµφωνα µε το 13662/13-5-2016 έγγραφο του Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6117.004
Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης για
ωρίµανση και ένταξη πράξεων σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
10-6162.000
Λοιπά έξοδα τρίτων
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6142.001
Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Εκπαίδευσης Προνοιακών Επιδοµάτων ΟΠΣΝΑ απ’ τον Κεντρικό
∆ήµο Πατρέων στον ∆ήµο Αιγιαλείας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.500,00

700,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6.200,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 628.61 €
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8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού µε Μείωση Κ.Α Εξόδου
Με εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και σύµφωνα µε το αρ. πρ. 14998 έγγραφο
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Α. – Ν.Π.∆.∆. σε εφαρµογή
του Ν. 4225/2014 η ετήσια εργοδοτική εισφορά παύει να καταβάλλεται από το έτος 2015
(ετήσια τακτικά έσοδα 2014) επαναπροσδιορίζεται το ποσο εγγραφης του Κ.Α. 00-6056
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6056
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφά300.000,00
λισης
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 300.628.61 €
9. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή του 5ου και τελικού Λογαριασµού του έργου Υδροδότηση Οικισµού Βοτένης ∆.∆
Σαλµενίκου.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7312.015
Υδροδότηση οικισµού Βοτενης ∆.∆. Σαλµενίκου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.178,22

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 297.450,39 €
10. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή του 2ου Λογαριασµού του έργου Επισκευή σχολικών κτηρίων ∆.Ε. Αιγείρας – Ακράτας.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7321.007
Επισκευή σχολικών κτηρίων ∆.Ε. Αιγείρας –
Ακράτας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.710,18

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 295.740,21 €
11. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή του 2ου Λογαριασµού της Μελέτης Τοπογραφική Αποτύπωση όδευσης του αγωγού για την υδροδότηση του οικισµού Άνω Ζήριας.

17

∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7412.008
Τοπογραφική Αποτύπωση όδευσης του αγωγού
για την υδροδότηση του οικισµού Άνω Ζήριας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.958,92

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 291.781,29 €
12. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η ανάθεση
της Μελέτης του έργου «Ανακατασκευή - αισθητική αναβάθµιση πλατείας Αγ. Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7412.040
Μελέτη του έργου «Ανακατασκευή - αισθητική
αναβάθµιση πλατείας Αγ. Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής»
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
47.300,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 244.481,29 €
13. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η κατασκευή κυκλικού κόµβου ο οποίος προτείνεται από την Α΄ φάση της µελέτης
΄΄Επικαιροποίηση µελέτης οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης στην περιοχή
παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου΄΄ απαιτείται ακριβής τοπογραφική αποτύπωση σε κατάλληλη µετρητική ακρίβεια για τις ανάγκες του οριζοντιογραφικού και µηκοτοµικού σχεδιασµού
του κόµβου των οδών Ρήγα Φεραίου – Κορίνθου και Κανελλοπούλου στο Αίγιο.
Ως εκ τούτου, απαιτείται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την εκπόνηση µελέτης µε
τίτλο ΄΄Τοπογραφική αποτύπωση κόµβου οδών Ρήγα Φεραίου – Κορίνθου και Κανελλοπούλου Αιγίου»
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7413.001
Τοπογραφική αποτύπωση κόµβου οδών Ρήγα
Φεραίου – Κορίνθου και Κανελλοπούλου Αιγίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
17.800,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 226.681,29 €
14.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
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
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κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού σε πιο ύψος θα φτάσουν, προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
80.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 146.681,29 €
15. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών βάση τις διατάξεις του άρθρου 52 του
Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24% , εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
30-6662.002
Προµήθεια σκυροδέµατος
600,00
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 146.081,29 €
16. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 µε την Αυξηση Κ.Α Εξόδου µε ισόποση Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος λογιστηρίου προϋπολογισµού µισθοδοσίας προκειµένου να καλυφτεί η δαπάνη που προκύπτει για την µισθοδοσία και την απόδοση
εργοδοτικών εισφορών νέων υπάλληλων αναµορφώνεται ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2016 ως έξης :
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασι20-6011
κός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε
20-6051
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
27.000,00
13.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό ο20-6211
δών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και
40.000,00
παραγωγικής διαδικασίας
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 146.081,29 €
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17 . Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από το αριθ. 18420/15-6-2016 έγγραφο-εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του
προϋπολογισµού µε την δηµιουργία νέου κωδικού του ΚΑ 00-6442.001 µε τίτλο «∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» µε το ποσό των 5.000,00€. Η δηµιουργία του ΚΑ κρίνεται αναγκαία προκειµένου ο ∆ήµος να οργανώσει διηµερίδα σχετική µε την διαχείριση υδάτων, κατόπιν της υπ’ αριθ. 718/2015 απόφασης του ∆.Σ.
περί έγκρισης συµµετοχής του ∆. Αιγιαλείας στο «∆ίκτυο πόλεων µε λίµνες» και την
υπ’ αριθ. 1/2015 απόφαση ΓΣ του ∆ικτύου Πόλεων µε Λίµνες περί αποδοχής έγκρισης νέων µελών και το τροποποιηθέν καταστατικό µε ηµεροµηνία θεώρησης
09.02.2016 (Άµφισσα), ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6442.001
∆ιοργάνωση διηµερίδας από το ∆ήµο Αιγιαλείας
στα πλαίσια συµµετοχής του στο δίκτυο πόλεων
µε λίµνες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 141.081,29 €

18. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 µε την Αυξηση Κ.Α Εξόδου µε ισόποση Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος Τροχαίου Υλικού – Καυσίµων, Λιπαντικών
και Αποθήκης όπως αναµορφώσετε τoυς παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού
2016, που αφορούν επισκευές και ανταλλακτικά οχηµάτων – µηχανηµάτων για την
εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του τµήµατος τροχαίου υλικού, καυσίµων, λιπαντικών και αποθήκης, καθώς έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες λόγο της παλαιότητας
και της εκτεταµένης χρήσης αυτών ως εξής :
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέ20-6263.
σων)
20-6671.
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
20-6211
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
26.000,00
25.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
51.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 141.081,29 €
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19. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος Τροχαίου Υλικού – Καυσίµων, Λιπαντικών
και Αποθήκης όπως αναµορφώσετε τoυς παρακάτω κωδικούς του προϋπολογισµού
2016, που αφορούν επισκευές και ανταλλακτικά οχηµάτων – µηχανηµάτων για την
εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του τµήµατος τροχαίου υλικού, καυσίµων, λιπαντικών και αποθήκης, καθώς έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες λόγο της παλαιότητας
και της εκτεταµένης χρήσης αυτών ως εξής:
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέ30-6263.
σων)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 140.081,29 €
20. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος λογιστηρίου προϋπολογισµού µισθοδοσίας
προκειµένου να καλυφτεί η δαπάνη που προκύπτει για φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) εξής :
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή
30-6273.
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
100.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 40.081,29 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 358/2016
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 404
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.19547/24-06-2016, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Στην υπ’ αριθ.2/2016 απόφαση της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου περί υποβολής αιτήµατος στην «Αχαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.» για συµµετοχή στο Πρόγραµµα
CLLD/LEADER 2014 – 2020 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το πεντηκοστό (50ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει
απόσπασµα της υπ’ αριθ.2/2016 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
«Για το αντικείµενο: «Υποβολή αιτήµατος στην Αχαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε για συµµετοχή στο νέο Πρόγραµµα CLLD/LEADER 2014-2020
για δράσεις σχετικά µε τον τουρισµό στο ∆ήµο Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευστράτιος Βαρδάκης ανακοινώνει
το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύµβουλοι,
Από την Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε. έχουν πραγµατοποιηθεί στο ∆ήµο µας, στις πόλεις του Αιγίου και του ∆ιακοπτού, διαβουλεύσεις µε τους
φορείς σχετικά µε το σχεδιασµό συµµετοχής στο νέο Πρόγραµµα CLLD/
LEADER 2014-2020 στο οποίο συµπεριλαµβάνονται και δράσεις σχετικές µε τον τουρισµό - αγροτουρισµό, προκειµένου εν συνεχεία µέσα στο
έτος 2017 να γίνει η σχετική προκήρυξη.
Καλόν είναι ο ∆ήµος µας να προετοιµάσει φάκελο µε προτάσεις –
ιδέες για θέµατα τουρισµού – αγροτουρισµού για να κατατεθούν στην
Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε και να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασµό
συµµετοχής στο νέο Πρόγραµµα CLLD/LEADER 2014-2020.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου
70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) εισηγούµαι να προτείνουµε
στο ∆ηµ. Συµβούλιο Αιγιαλείας την προετοιµασία φακέλου µε προτάσεις
και ιδέες για το εν λόγω πρόγραµµα και παρακαλώ να αποφασίσουµε
σχετικά.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου κ. Ευστράτιου Βαρδάκη
και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την προετοιµασία φακέλου µε προτάσεις- ιδέες για θέµατα τουρισµού- αγροτουρισµού
για να κατατεθούν στην «Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε.» και να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασµό συµµετοχής στο νέο Πρόγραµµα CLLD/
LEADER 2014-2020 και για το οποίο εντός του έτους 2017 θα γίνει η
σχετική προκήρυξη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2016 » .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού είδε την υπ’ αριθ.2/2016 απόφαση
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αιγια3

λείας και έλαβε υπόψη την ανάγκη συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας
για θέµατα τουρισµού-αγροτουρισµού, στο νέο Πρόγραµµα CLLD/
LEADER 2014-2020, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65 & 70 του
Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) ∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλου, 2) ∆ηµ. Μπούρδου και 3) Χρ.Λαϊνά, οι οποίοι καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2) Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από
διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
1) Tην υπ’ αριθ.2/2016 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας, περί υποβολής αιτήµατος
στην «Αχαϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.» για συµµετοχή στο Πρόγραµµα
CLLD/LEADER 2014 – 2020.
2) Την προετοιµασία φακέλου µε προτάσεις- ιδέες για θέµατα Τουρισµού-Αγροτουρισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να κατατεθούν στην «Αχαΐα Αναπτυξιακή Α.Ε» και να ληφθούν υπόψη κατά τον
σχεδιασµό συµµετοχής στο νέο Πρόγραµµα CLLD/LEADER 2014-2020.
3) Την συµµετοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας στην πρόταση που θα υποβληθεί από την ΑΧΑΪΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για το νέο Τοπικό
Πρόγραµµα CLLD/LEADER 2014-2020 στο Νοµό Αχαΐας.
4) Την εξουσιοδότηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου
Αιγιαλείας, για τη διευθέτηση κάθε λεπτοµέρειας επ’ αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 404/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 405
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.19547/24-06-2016, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Στην υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου περί υποβολής
πρότασης στο ∆.Σ. Αιγιαλείας για: α)δηµιουργία – εκτύπωση 5πτυχου
ενηµερωτικού τουριστικού φυλλαδίου, β)δηµιουργία 3λεπτου ΒΙΝΤΕΟ
για τουριστική προβολή του ∆ήµου και γ) δηµιουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής του ∆ήµου ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το πεντηκοστό πρώτο (51ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει απόσπασµα της υπ’ αριθ. 1/2016 απόφασης της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου περί υποβολής πρότασης στο ∆.Σ. Αιγιαλείας , που έχει ως εξής:
«Για το αντικείµενο: «Πρόταση στο ∆.Σ Αιγιαλείας : α)για δηµιουργία - εκτύπωση πεντάπτυχου ενηµερωτικού τουριστικού φυλλαδίου,
β) δηµιουργία τρίλεπτου βίντεο και γ) δηµιουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευστράτιος Βαρδάκης ανακοινώνει
το µοναδικό θέµα εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και στη συνέχεια εκθέτει τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύµβουλοι,
Είναι ανάγκη για την τουριστική προβολή του ∆ήµου µας να προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης α)για δηµιουργία εκτύπωση πεντάπτυχου ενηµερωτικού τουριστικού φυλλαδίου, β) δηµιουργία τρίλεπτου βίντεο και γ) δηµιουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής του ∆ήµου.
Α) για το ενηµερωτικό φυλλάδιο προτείνω να είναι πεντάπτυχο το
οποίο θα περιλαµβάνει :
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ, ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ (αρχαιολογικοί χώροι, µοναστήρια, εκκλησίες, παραλίες, επισκέψιµοι αµπελώνες και οινοποιία, περιοχές natura (βιότοπος αλυκής), λίµνες (τσιβλος), διεθνή µονοπάτια, περιοχές χαρακτηρισµένες φυσικού κάλλους κ.α)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (για
οικονοµία χώρου τα πιο ενδιαφέροντα)
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Αρχαιολογικό µουσείο, Λαογραφικό µουσείο, πλατείες, πάρκα, µαρίνα, παραλίες,
βιβλιοθήκη, δηµαρχείο, δηµοτικά και ιδιωτικά παρκινγκ κ.α)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ µε µικρά κείµενα για τα παραπάνω
Στον χάρτη του Αιγίου να επισηµαίνονται το Ιστορικό & Εµπορικό κέντρο και να προτείνονται οι ενδιαφέρουσες διαδροµές (παραλία, σκάλες
Εισοδίων, Ψηλά Αλώνια).
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Το κόστος για την δηµιουργία του ανέρχεται περίπου στο ποσό των δυο
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ πλέον ΦΠΑ (2.400 €).
Β) για την δηµιουργία ενός βίντεο διάρκειας τριών λεπτών το οποίο θα
προβάλλεται και από τα τηλεοπτικούς σταθµούς για να συµβάλλει στην
τουριστική προβολή του ∆ήµου. Το κόστος για την δηµιουργία του ανέρχεται περίπου στο ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ (2.000 €).
Γ) για την κατασκευή ιστοσελίδας – τουριστικού portal, για την διαδικτυακή προβολή του ∆ήµου, κατασκευή ηλεκτρονικού καταλόγου επιχειρήσεων ∆ήµου Αιγιαλείας, προώθηση του ιστότοπου µέσω διαδικτυακής καµπάνιας η οποία θα περιλαµβάνει :
DOMAIN – HOSTING
ΛΟΓΟΤΥΠΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ: 6.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%)
Η συντήρηση και η ενηµέρωση του ιστότοπου για το 1ο έτος θα είναι δωρεάν ενώ ο χρόνος παράδοσης του έργου θα είναι 2 µήνες.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ: 1.000,00 €.
Τα παραπάνω χρηµατικά ποσά για την δηµιουργία - εκτύπωση πεντάπτυχου ενηµερωτικού τουριστικού φυλλαδίου, β) δηµιουργία τρίλεπτου βίντεο και γ) δηµιουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής του
∆ήµου Αιγιαλείας προέρχονται από µια κατ’ αρχήν διερεύνηση που κάναµε, προκειµένου να δώσουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µια όσο το δυνατόν ολοκληρωµένη κατ’ αρχήν εικόνα για το εν λόγω θέµα, το οποίο
θα αποφασίσει για τα παραπάνω και θα προβεί σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν συνεχεία σε αναθέσεις για την υλοποίησή τους.
∆εδοµένου ότι στον Κ.Α 00-6431.003 του ∆ηµ. προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 υπάρχει συνολικό ποσό 20.000 € για την υλοποίηση
των παραπάνω.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου
70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) η Επιτροπή καλείται να
αποφασίσει σχετικά.»
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Αφού άκουσε την πρόταση του Προέδρου κ. Ευστράτιου Βαρδάκη
και έλαβε υπόψη την ανάγκη τουριστικής προβολής του ∆ήµου µας, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την λήψη απόφασης για: α) δηµιουργία - εκτύπωση πεντάπτυχου ενηµερωτικού τουριστικού φυλλαδίου, β) δηµιουργία τρίλεπτου βίντεο και γ) δηµιουργία ιστο4

σελίδας τουριστικής προβολής του ∆ήµου όπως αναλυτικά αναφέρονται
στην εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1/2016 » .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις των άρθρων 65 & 70 του Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2) Βασ.Τοµαρά, 3) Κων/νου Παπακωνσταντίνου
και 4) Χρ.Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα και 5) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2) Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει κατ’ αρχάς την υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας για:
α)δηµιουργία – εκτύπωση 5πτυχου ενηµερωτικού τουριστικού φυλλαδίου, β)δηµιουργία 3λεπτου ΒΙΝΤΕΟ για τουριστική προβολή του ∆ήµου
και γ) δηµιουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, προκειµένου εν συνεχεία
να ληφθεί νέα απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για την αναγκαιότητα και την διάθεση συνολικής πίστωσης (κατόπιν πρωτογενούς αιτήµατος
του ∆ήµου Αιγιαλείας & έκδοση Π.Α.Υ.) καθώς και την εξουσιοδότηση
του κ. ∆ηµάρχου για την υλοποίηση αυτών όπως προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν συνεχεία αναθέσεων :
Α) Για το ενηµερωτικό φυλλάδιο να είναι πεντάπτυχο το οποίο θα
περιλαµβάνει :
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ, ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ (αρχαιολογικοί χώροι, µοναστήρια, εκκλησίες, παραλίες, επισκέψιµοι αµπελώνες και οινοποιία, περιοχές natura (βιότοπος αλυκής), λίµνες (τσιβλος), διεθνή µονοπάτια, περιοχές χαρακτηρισµένες φυσικού κάλλους κ.α)
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ (για
οικονοµία χώρου τα πιο ενδιαφέροντα)
ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ & ΣΗΜΑΝΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Αρχαιολογικό µουσείο, Λαογραφικό µουσείο, πλατείες, πάρκα, µαρίνα, παραλίες,
βιβλιοθήκη, δηµαρχείο, δηµοτικά και ιδιωτικά παρκινγκ κ.α)
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ µε µικρά κείµενα για τα παραπάνω
Στον χάρτη του Αιγίου να επισηµαίνονται το Ιστορικό & Εµπορικό κέντρο και να προτείνονται οι ενδιαφέρουσες διαδροµές (παραλία, σκάλες
Εισοδίων, Ψηλά Αλώνια).
Β) Για την δηµιουργία ενός βίντεο διάρκειας τριών λεπτών το οποίο
θα προβάλλεται και από τα τηλεοπτικούς σταθµούς για να συµβάλλει
στην τουριστική προβολή του ∆ήµου.
Γ) Για την κατασκευή ιστοσελίδας – τουριστικού portal, για την διαδικτυακή προβολή του ∆ήµου, κατασκευή ηλεκτρονικού καταλόγου επιχειρήσεων ∆ήµου Αιγιαλείας, προώθηση του ιστότοπου µέσω διαδικτυακής καµπάνιας η οποία θα περιλαµβάνει :
DOMAIN – HOSTING
ΛΟΓΟΤΥΠΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η συντήρηση και η ενηµέρωση του ιστότοπου για το 1ο έτος θα είναι
δωρεάν ενώ ο χρόνος παράδοσης του έργου θα είναι 2 µήνες.
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 405/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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