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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
18 Μαΐου 2018

Απόφαση 193
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)Μαρία
Τσουκαλά, 9)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
16)Βασίλειο Τοµαρά και 17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα οκτώ (18) Μαΐου 2018, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία
και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.11900/18.05.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 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 απόφασης στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ. ∆ιγελιωτίκων και 2)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεµένης.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος,
3)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Θεοφάνης
Σταυρόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10)Χρήστος
Γούτος, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 13)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 14)Χρήστος Λαϊνάς,
15)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 16)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, Μέλη, κωλυόµενοι.
(αριθ.193 έως και 195)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της συνεδρίασης – πρόσκλησης και συζήτησης θεµάτων ως κατεπείγοντα».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεµάτων που συµπεριλαµβάνονται
στην ηµερησία διάταξη της έκτακτης-κατεπείγουσας πρόσκλησης µε αριθ.πρωτ.11900/18-05 -2018, ζητά από το Σώµα να κηρύξει ως κατεπείγοντα τα εξής θέµατα:
1. Έγκριση έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
2. Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή
υπηρεσίας κινητής µονάδος µηχανικής διαλογής.
Λόγω κήρυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 64413/28.03.2018 (Φ.Ε.Κ.1174/τ.Β
/02.04.2018) απόφαση περί «∆ιαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας » του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συγκεκριµένα για την προσωρινή και
ολοκληρωµένη διαχείριση µε την µέθοδο µηχανικής διαλογής για την
µείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
να αποφανθεί πριν τη συζήτηση των ανωτέρω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης για το κατεπείγον ή µη της συνεδρίασης και να εγκρίνει τη συζήτηση
των θεµάτων ως κατεπείγοντα.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του : α) Λόγω κήρυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
64413/28.03.2018 (Φ.Ε.Κ.1174/τ.Β/02.04.2018) απόφαση περί «∆ιαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Αιγιαλείας Π.Ε.
Αχαΐας, Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συγκεκριµένα για την προσωρινή και ολοκληρωµένη διαχείριση µε την µέθοδο
µηχανικής διαλογής για την µείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων», β) τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Α. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης-πρόσκλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
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Β. Εγκρίνει την συζήτηση των κατωτέρω θεµάτων ως κατεπείγοντα:
1. Έγκριση έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
2. Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή
υπηρεσίας κινητής µονάδος µηχανικής διαλογής.
Λόγω κήρυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 64413/28.03.2018 (Φ.Ε.Κ.1174/τ.Β
/02.04.2018) απόφαση περί «∆ιαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας» του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συγκεκριµένα για την προσωρινή και
ολοκληρωµένη διαχείριση µε την µέθοδο µηχανικής διαλογής για την
µείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 193/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
18 Μαΐου 2018

Απόφαση 194
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)Μαρία
Τσουκαλά, 9)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
16)Βασίλειο Τοµαρά και 17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα οκτώ (18) Μαΐου 2018, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία
και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.11900/18.05.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 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 απόφασης στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ. ∆ιγελιωτίκων και 2)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεµένης.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος,
3)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Θεοφάνης
Σταυρόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10)Χρήστος
Γούτος, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 13)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 14)Χρήστος Λαϊνάς,
15)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 16)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, Μέλη, κωλυόµενοι.
(αριθ.193 έως και 195)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση έκτης (6 ) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει α)το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.118/2018 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας περί κατάρτισης της έκτης
(6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018» & β)το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.128/2018 όµοιας,
περί συµπλήρωσης της έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018», οι οποίες είχαν εκ των προτέρων
διανεµηθεί & αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων-δηµοτικούς συµβούλους, για ενηµέρωσή τους.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος των υπ’ αριθ.118/2018 & 128/2018 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που αφορά την κατάρτιση της έκτης
(6ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018 & την συµπλήρωση αυτής και έλαβε υπόψη του: α)την υπ’ αριθ.
193/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της
πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.
2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β)ότι η κατάσταση έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνη για την δηµόσια υγεία λόγω των µεγάλων ποσοτήτων απορριµµάτων που έχουν συσσωρευτεί σύµφωνα και µε το αριθ.
86673/1366/19-03-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Αχαΐας, γ)την ανεπάρκεια του µηχανολογικού
εξοπλισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, δ)ότι είναι έκτακτη και κατεπείγουσα
ανάγκη η αποµάκρυνση των συσσωρευµένων σκουπιδιών, ε)το Φ.Ε.Κ.
1174/Β/02-04-2018 για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
του ∆ήµου Αιγιαλείας, Π.Ε Αχαΐας, στ)την ανάγκη παροχής υπηρεσίας
κινητής µονάδος µηχανικής διαλογής για την µείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων, ζ)την υπ’ αριθ.651/2017 απόφασή του «περί έγκρισης
δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2018», η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ.πρωτ.324366/2017/09-01-2018 όµοια της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, η)την υπ’ αριθ.11/
2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης πρώτης (1ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία
βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ.πρωτ.27105/12-02-2018 όµοια του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλά-
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δας & Ιονίου, θ)την υπ’ αριθ.41/2018 προηγούµενη απόφασή του περί
έγκρισης δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ.πρωτ.
48198/08-03-2018 όµοια του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, ι)την υπ’ αριθ.133/2018
προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης τρίτης (3ης) αναµόρφωσης του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε
νόµιµη µε την υπ’ αριθ.πρωτ.69380/05-04-2018 όµοια του Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, ια)την υπ’ αριθ.170/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης
τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ.πρωτ.72110/1604-2018 όµοια του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, ιβ)την υπ’ αριθ.181/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης πέµπτης (5ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ.πρωτ.80415/24-04-2018 όµοια του Συντονιστή της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου,
ιγ)το Β. ∆ιάταγµα 17.5/15-6-1959, ιδ)τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου
77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23.07.2013), ιε)τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ.: 1)Βασιλείου Τοµαρά και 2)∆ηµητρίου Μπούρδου, Γραµµατέα, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα πέντε (15) ψήφους υπέρ και δύο (2)
κατά,
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ.
118/2018 & 128/2018 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση
εξόδων ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του τµήµατος Λογιστηρίου προτείνεται η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου έτους 2018 µε την µείωση των Κ.Α. εξόδων
είτε γιατί τα ποσά που είχαν εγγραφεί είναι µεγαλύτερα από τις συµβάσεις που έχουν
υπογραφεί είτε δεν πρόκειται να πραγµατοποιηθούν στο σύνολο ή σε µέρος αυτών
καθώς επίσης αυξάνονται και Κ.Α. εξόδων που δεν είχαν υπολογιστή σε µικρότερο
ύψος ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6221.003
Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε. Συµπολιτείας
00-6221.005
Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε. Αιγείρας
00-6221.006
Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε ∆ιακοπτού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 268,63
- 461,70
-12,15
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10-6021.
10-6041.002
10-6041.003
10-6052.
10-6117.002
15-6117.001
15-6117.002
15-6117.003
15-6473.
30-6041.003
30-6041.002
25-6273.

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Ασκούµενοι σπουδαστές ΤΕΙ
Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ/ΟΑΕ∆
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου
χρόνου
Συµβουλευτικές υπηρεσίες για προσκλήσεις ΣΕΣ 20142020
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών
Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή
Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου
Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
Απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης
Ασκούµενοι σπουδαστές των ΤΕΙ
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο)
για δικές τους υπηρεσίες

-10.000,00
-4.000,00
-3.000,00
-3.000,00
-5.000,00
-35.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-2.500,00
-12.000,00
-5.000,00
-4.019,49

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
35-6644.
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
25-6641.001
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
30-6253.
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου
10-6262.002
ανελκυστήρων προσώπων για τα δηµοτικά κτίρια του ∆ήµου
Αιγιαλείας
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα
35-6279.
(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.472,08
4.019,49
370,00
3.200,00

85.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 17.380,66 €

2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση εξόδων
ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναµορφώνονται ο παρακάτω κωδικός
καθότι κατά την σύνταξή του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου έτους
2018 δεν εγγράφηκε η κατωτέρω δαπάνη µε βάση τον νέο υπολογισµό υπέρ ΤΠ∆ΚΥ
και απαιτείται η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού για την κάλυψη της δαπάνης ως
ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6056.
Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
00-6492.
συµβιβαστικών πράξεων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
63.600,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-63.600,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
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των 17.380,66 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση εξόδων
ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2018 µε µείωση των ΚΑ 30-7331.002 και
την ενίσχυση του ΚΑ 30-7331.024 ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας
30-7331.002
-13.393,85
(Έτους 2017)
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας
(Έτους 2018)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

30-7331.024

ΠΟΣΟ ΣΕ €
13.393,85

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 17.380,66 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018 - Αύξηση εξόδων ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας για την κάλυψη της δαπάνης
που έχει πρόκυψη προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας προς διασφάλιση της ορθής
λειτουργίας των υπηρεσιών του και πρόληψης ενδεχόµενων περιπτώσεων µε
αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία του να προβεί στην Ετήσια παροχή υπηρεσίας
Εσωτερικού Ελέγχου µε τη διενέργεια αναλυτικών περιοδικών ελέγχων στο σύνολο
των υπηρεσιών του ∆ήµου µας προτείνεται η αύξηση του Κ.Α. εξόδου του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ετήσια παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου µε τη διενέργεια
αναλυτικών περιοδικών ελέγχων στο ∆ήµο Αιγιαλείας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

10-6117.004

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.700,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 6.680,66 €
5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και την
∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση του τεχνικού ασφαλείας και κατόπιν της ισχύουσας
εργατικής νοµοθεσίας (άρθρο 43 παρ 1,3 Ν.3850/2010), όπως αυτή έχει συµπληρωθεί
και ισχύει, και του υπ’ αριθ. Πρωτ. ΕΞ_84908/12-04-2017 έγγραφου του ΣΕΠΕ
(13580/03-05-2017 εισερχόµενο δικό µας), σχετικά µε τη υποχρέωση σύνταξης
Γραπτής Εκτίµησης Επαγγελµατικού Κινδύνου για το σύνολο των Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας όπως αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο, κρίνεται απαραίτητη η
ποσοτική και ποιοτική µέτρηση βλαπτικών παραγόντων, και συγκεκριµένα µετρήσεων
συγκέντρωσης των φυσικών, χηµικών και βιολογικών βλαπτικών παραγόντων που
εκτίθενται οι εργαζόµενοι (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: µετρήσεις θορύβου,
φωτισµού, µετρήσεις υγρασίας / θερµοκρασίας, σκόνης, οξυγόνου Ο₂, εκρηκτικά αέρια:
µεθάνιο, προπάνιο, ακετυλένιο, ασφυκτικά / τοξικά αέρια: υδρόθειο H₂S, µονοξείδιο του
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άνθρακα CΟ κλπ, βιολογικοί βλαπτικοί παράγοντες: βακτήρια, µύκητες, ιοί κλπ.). Ο
∆ήµος δεν διαθέτει όργανα µετρήσεως των παραπάνω παραγόντων, είναι η πρώτη
φορά που διενεργείται αυτή η διαδικασία και προτείνεται η ανωτέρω περιγραφόµενη
Υπηρεσία – η δειγµατοληψία (όπου απαιτείται), η µέτρηση και η ανάλυση των
αποτελεσµάτων – να γίνουν από εξειδικευµένο ανάδοχο. Με την δηµιουργία νέου
κωδικού µε τίτλο «Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων για το σύνολο των Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας» .
Β. Κατόπιν της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας (Ν.3850/2010), όπως αυτή
έχει συµπληρωθεί και ισχύει, των έως σήµερα οδηγιών του ΣΕΠΕ (13580/03-05-2017
εισερχόµενο δικό µας και 7398/22-03-2018 εισερχόµενο δικό µας) και του 28218/04/2018 δελτίου ελέγχου του ΣΕΠΕ, όπως ακριβώς αναφέρεται στο τελευταίο
έγγραφο στα σηµεία 3 και 4, κρίνεται απαραίτητη η άµεση εκπαίδευση του συνόλου των
εργαζοµένων σε οποιαδήποτε θέση και αν υπηρετούν µε τη διοργάνωση ανάλογων
σεµιναρίων και την έκδοση εντύπων οδηγιών προκειµένου να εξασφαλιστεί η
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων που τυχών θα συναντήσουν και µπορούν να
επιφέρουν τραυµατισµό ή επαγγελµατική ασθένεια. Με την δηµιουργία νέου κωδικού µε
τίτλο «Εκπαιδεύσεις εργαζοµένων ανά θέση εργασίας σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας
της εργασίας για το σύνολο των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας» ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή
00-6492.
συµβιβαστικών πράξεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-8.500,00

Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων για το σύνολο των Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας
Εκπαιδεύσεις εργαζοµένων ανά θέση εργασίας σε θέµατα
00-6117.023
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για το σύνολο των
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
00-6117.022

7.500,00
7.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 180,66 €
6.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Aύξηση
Κ.Α Εσόδων µε Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 ενισχύοντας τον Κ.Α. εξόδου αυτού διότι
κατά την σύνταξη τα ποσά που είχαν προβλεφθεί διαµορφώνονται σε υψηλοτέρα
επίπεδα από παράγοντες που δεν έχουν σταθερές παραµέτρους και εξαρτώνται
από τα καιρικά φαινόµενα. Παράλληλα για την εναρµόνιση του προϋπολογισµού του
∆ήµου µας µε την Κ.Υ.Α. 25595/28-07-2017 αυξοµειώνονται οι Κ.Α. εσόδων.
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0718.002

Έσοδα από Υδροηλεκτρικό σταθµό (ΥΗΣ) Τσιβλου

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
0441.

Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
200.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-200.000,00
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διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
Αµοιβή βάση συµφωνητικού για την παραγόµενη
00-6142.002
ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθµού Τσιβλού
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492.
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
170.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-170.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 180,66 €
7.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α εξόδων και Αύξηση Κ.Α.
εξόδων
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του
Τµήµατος
Λογιστηρίου και
Μισθοδοσίας, µετά το αριθ. ΑΠ ΣΕΕ∆∆/Φ4/4128 -27-03-2018 έγγραφο ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΙΤΩΝ –ΕΛΕΓΚΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ οριστικοποιήσεις της έκθεσης
διαχείρισης και την επιστροφή του ποσού των 117.936,00 ευρώ υπολοίπου από την
καταβολής οικονοµικής βοήθειας για την κάλυψη των αναγκών των σεισµοπαθών
από το σεισµό της 7/11/2014 του ∆ήµου Αιγιαλείας που είχε εκταµιευτεί ως
ακολούθως:
Μειώνεται Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
30-6273.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

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

-117.936,00

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-8261.000
Λοιπές επιστροφές
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
117.936,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 180,66 €
8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση
εξόδων ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του τµήµατος Λογιστηρίου προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου έτους 2018 µε την µείωση των Κ.Α. εξόδων
γιατί τα ποσά που είχαν εγγραφεί είναι µεγαλύτερα από το ύψος της δαπάνης που
έπρεπε να καλυφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018
καθώς επίσης γίνεται και ενίσχυση άλλων που υπολείπεται ως ακολούθως :
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-8111.
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
20-8111.
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
30-8111.
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-7.500,00
-19.000,00
-7.788,40
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35-8111.
40-8111.
50-8111.
70-8111.

-300,00
- 1.050,00
- 2.200,00
-1.500,00

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για
20-6273.
δικές τους υπηρεσίες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση
διαµορφώνεται στο ποσό των 20.519,06€

το

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Αποθεµατικό

19.000,00

9111

9.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α εξόδων και Αύξηση Κ.Α.
εξόδων
Μετά από εισήγηση της διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προτείνεται η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2018 προκειµένου να καλυφθούν οι
κατωτέρω δαπάνες που δεν είχαν προβλεφθεί στα σωστά ύψη καθώς δεν είχε
συνταχθεί η µελέτη της προµήθειας των ειδών ατοµικής προστασίας ως ακολούθως:
Μειώνεται Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
20-6063.002
20-6273.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-21.000,00
-13.000,00

25-6662.003

Υλικά συν/σης & επισκευή Λοιπών Εγκαταστ. ∆.Ε. Αιγίου

-2.000,00

35-7135.005

Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών

-7.000,00

10-6253.
30-6253.

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

-1.500,00
-2.500,00

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6063.001
Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση

ΠΟΣΟ ΣΕ €
34.000,00

25-6063.002

Προµήθεια γάλακτος

2.000,00

35-6063.002

Προµήθεια γάλακτος

6.000,00

10-6063.002

Προµήθεια γάλακτος

4.000,00

15-6063.001

Λοιπές παροχές σε είδος ένδυση

300,00

30-6063.002

Προµήθεια γάλακτος

14.000,00

30-6063.001
Παροχές ένδυσης σε είδος
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

1.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 6.219.06 €

10.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α εξόδων και Αύξηση
Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος Προσωπικού προτείνεται η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου έτους 2018 µε την µείωση των Κ.Α. εξόδων
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και την εγγραφή νέου µετά την πρόσληψη ενός µόνιµου υπαλλήλου στην υπηρεσία
νεκροταφείου ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
35-6011.
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση
35-6051.
∆ηµοσίου ∆ικαίου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-13.000,00
-3.500,00

Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση
45-6051.
∆ηµοσίου ∆ικαίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
45-6011.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
13.000,00
3.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 6.219.06 €

11. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018 - Αύξηση εξόδων και Αύξηση Κ.Α.
εσόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος κοινων. προστασίας ,παιδείας & πολιτισµού
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 καθώς
κρίνετε αναγκαίο µετά την ροή των αιτήσεων αλλά και του γεγονότος ότι δόθηκαν
αναδροµικά ποσά σε επιδοµατούχους τα οποία δεν θα µπορούσαµε εκ των
προτέρων να υπολογίσουµε ως ακολούθως :
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
0621.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
196.000,00

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
15-6741.001
15-6741.002
15-6741.004
15-6741.005
15-6741.007
15-6741.008
15-6741.009
15-6741.010

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας
Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων,αιµολυ-τική
αναιµία,αιµορροφυλία,AIDS
Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης
Επίδοµα κίνησης σε
παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµέν
ους
Επίδοµα Ανασφάλιστων
Παραπληγικών,Τετραπληγικών
Επίδοµα Παραπληγικών,Τετραπληγικών
∆ηµοσίου
Επίδοµα Τυφλότητας
Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα

ΠΟΣΟ ΣΕ €
100.000,00
16.000,00
8.000,00
10.000,00

35.000,00
8.000,00
3.000,00
16.000,00
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διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 6.219.06€

12.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση
εξόδων και Αύξηση Κ.Α. εσόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος κοινων. προστασίας ,παιδείας & πολιτισµού
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2018 καθώς
σύµφωνα µε το Ν. 4520/2018 – ΦΕΚ 30/Α/22.02.2018, το άρθρο 3 & το άρθρο 4
(παράγρ. 1) της από 8 Σεπτεµβρίου 2017 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού και του ∆ήµου Αιγιαλείας
ως Τελικού ∆ικαιούχου/∆ιαχειριστή Φορέα, τροποποιούνται ως προς την ισχύ (έως
28/2/2019) άρθρο 3 και ως προς τον προϋπολογισµό σε 65.014.30€ άρθρο 4 ως
ακολούθως :
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
1326.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εσοδα από Προγραµµατική σύµβαση
υλοποίησης προγράµµατος "Στέγαση και
Επανένταξη"

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.887,30

Μειώνονται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
15-6474.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆απάνες Εργασιακής Επανένταξης
Ωφελουµένων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-646,20

Αυξάνεται ο Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6474.002

∆απάνες Στέγασης Ωφελουµένων

4.180,00

15-6474.005

∆απάνες Προσωπικού

353,50

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 6.219.06€
13.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων και ∆ηµιουργία
Κ.Α. Εξόδων ανά Υπηρεσία
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Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
του τµήµατος
Συγκοινωνιακών, κτιριακών , υδραυλικών & εγγειοβελτιωτικών έργων προτείνεται
η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2018 για την αλλαγή
του παρακάτω ΚΑ από έργο σε ΚΑ παροχής υπηρεσίας διότι όπως προκύπτει από
την υπ’ αριθ. 382/2017 πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου το
αντικείµενο καθαρισµού κοίτης ποταµών από απορρίµµατα, φερτά, µπάζα και
αυτοφυή βλάστηση (καλαµιές, δενδρα κλπ) χωρίς αφαίρεση εδαφικού υλικού
εντάσσονται αµιγώς στην έννοια της δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών ως ακολούθως
:
∆ηµιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
30-6262.038

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Καθαρισµός κοιτών ρεµάτων χειµάρρων
και ποταµών ∆ήµου Αιγιαλείας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
74.400,00

Μειώνεται ο Κ.Α. Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-7336.001

Καθαρισµος και διευθετηση ρεµάτων και
ποταµών ∆ήµου Αιγιαλείας

-74.400,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 6.219.06€
14. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και την
∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από τον αποκλεισµό του ΧΥΤΑ Αιγείρας από κατοίκους που πραγµατοποιείται
από την 14/02/2018 και την από 05/03/2018 αίτηση των κατοίκων για λήψη
ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αιγιαλείας µε αίτηµα
την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αιγείρας έχουν συσσωρευτεί σε δρόµους,
ξενοδοχεία, εστιατόρια τεράστιοι σωροί απορριµµάτων µε κίνδυνο της δηµόσιας
υγείας. Υπολογίζεται ότι έχουν συσσωρευτεί 3.500,00 τόνοι απορριµµάτων ενώ
κάθε µέρα προστίθενται 50,00 τόνοι απορριµµάτων.
Ο µεγάλος όγκος καθιστά αδύνατη την περισυλλογή των απορριµµάτων από
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου µας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µεγάλα ανοικτά φορτηγά και µηχανήµατα έργου φόρτωσης αυτών
µε το απαιτούµενο προσωπικό.
Τα φορτηγά και τα µηχανήµατα έργου που διαθέτει ο ∆ήµος µας δεν επαρκούν για τα
καλύψουν τις αυξηµένες απαιτήσεις άµεσης αποµάκρυνσης των µεγάλων σωρών
που έχουν δηµιουργηθεί. Αναγκαστικά θα πρέπει να αναζητηθεί βοήθεια από
επαγγελµατίες οι οποίοι διαθέτουν το απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό.
Λαµβάνοντας υπόψη:
1) Ότι η κατάσταση έχει καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την δηµόσια υγεία
λόγω των µεγάλων ποσοτήτων απορριµµάτων που έχουν συσσωρευτεί
σύµφωνα και µε το υπ΄αρ. 86673/1366/19-03-2018 έγγραφο της ∆/νσης
∆ηµόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Αχαίας
2) Η ανεπάρκεια του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου
3) Ότι είναι έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη η αποµάκρυνση των σωρών
σκουπιδιών
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4) Το ΦΕΚ 1174/2-4-2018 για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
του ∆ήµου Αιγιαλείας ΠΕ Αχαίας
5) Η λύση σύµβαση των εργατών και οδηγών καθαριότητας από την 31/03/2018
6) Το εναποµείναν προσωπικό ανέρχεται στο σύνολό του σε 40 άτοµα (18
οδηγοί και 22 εργάτες) οι οποίοι δεν επαρκούν για την άµεση περισυλλογή
των απορριµµάτων που έχουν συγκεντρωθεί .
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού εξόδων
του ∆ήµου έτους 2018 α) η µείωση του Κ.Α. 20-6414 διότι σύµφωνα µε την υπ’ αρ.
565/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας αποφασίστηκε
η λύση της υπ’ αρ. πρωτ. 30125/20-09-2017 σύµβασης µε Α∆ΑΜ:
17SYMV002005943 µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας και της νοµίµου εκπροσώπου της
αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» και µη απορρόφηση του ποσού στο
οικονοµικό έτος 2017, β) ενίσχυση ΚΑ εξόδων για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης
, ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
20-6414.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-46.200,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
20-6277.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών
αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω
δηµοσίων συµβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
46.200,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 6.219.06€
15. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και την
∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας αντιµετωπίζει σοβαρότατο πρόβληµα µε την διαχείριση των ΑΣΑ
και έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από14/02/2018 . Για να
αντιµετωπίσει το πρόβληµα στην παρούσα φάση µετά από απόφαση του συντονιστή
της ο ∆Α προχώρησε στην σύναψη τόσο προγραµµατικών συµβάσεων µε τους
εµπλεκοµένους χυτά αλλά και στην σύναψη σύµβασης µε εταιρεία µεταφοράς .
Μετά το πρώτο διάστηµα λειτουργιάς των παραπάνω υπηρεσιών διαπιστώνεται ότι
παρόλες τις προσπάθειες του ∆Α ,ο συνεχής απορριπτόµενος όγκος καθηµερινών
απορριµµάτων είναι τεράστιος και θα υπερκαλύψει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
τον συµβασιοποιηµενο όγκο µεταφοράς των 12000 τον .Αποτέλεσµα των παραπάνω
θα είναι δε να µην έχει πάλι εναλλακτική λύση µετά το πέρας των παραπάνω
υπηρεσιών εναπόθεσης και µεταφοράς
Προκειµένου λοιπόν να υπάρξει µια λύση η οποία θα έχει αρκετά µεγάλο χρονικό
ορίζοντα και ίσως την επίλυση του προβλήµατος των ΑΣΑ στην Αιγιάλεια θα πρέπει
άµεσα να µειωθεί ο όγκος των ΑΣΑ.
Για να γίνει αυτό προτείνεται η µίσθωση Κινητής µονάδας µηχανικής διαλογής
δυνατότητας επεξεργασίας 30-40 τον/ηµ, που θα εχει σαν αποτέλεσµα:
1.Εκτροπή βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος
2.Ποσοστό Υπολείµµατος για Υγειονοµική Ταφή
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3. Ανακύκλωση
Μετά την παραπάνω επεξεργασία θα επιτύχουµε την µεταφορά 12000 τον, ο
επεξεργασµένος όγκος όµως θα ξεπερνά τους 20000 τον.
Με βάση τα παραπάνω η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προτείνεται η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 ως κάτωθι:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
20-6414.
00-6737.001`
00-6737.002
00-6737.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μεταφορές εν γένει
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 1Η
∆Ε ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 2Η
∆Ε ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3Η
∆Ε ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-170.000,00
-39.000,00
- 60.000,00
-31.000,00

∆ηµιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
20-6279.007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας κινητής µονάδας µηχανικής
διαλογής

ΠΟΣΟ ΣΕ €
300.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 6.219.06€
16. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και την
∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από τον αποκλεισµό του ΧΥΤΑ Αιγείρας από κατοίκους που
πραγµατοποιείται από την 14/02/2018 και την από 05/03/2018 αίτηση των
κατοίκων για λήψη ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Αιγιαλείας µε αίτηµα την οριστική παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αιγείρας έχουν
συσσωρευτεί σε δρόµους, ξενοδοχεία, εστιατόρια τεράστιοι σωροί απορριµµάτων µε
κίνδυνο της δηµόσιας υγείας. Υπολογίζεται ότι έχουν συσσωρευτεί 2.500,00 τόνοι
απορριµµάτων ενώ κάθε µέρα προστίθενται 50,00 τόνοι απορριµµάτων.
Ο µεγάλος όγκος καθιστά αδύνατη την περισυλλογή των απορριµµάτων από
απορριµµατοφόρα του ∆ήµου µας. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν µεγάλα ανοικτά φορτηγά και µηχανήµατα έργου φόρτωσης αυτών
µε το απαιτούµενο προσωπικό.
Τα φορτηγά και τα µηχανήµατα έργου που διαθέτει ο ∆ήµος µας δεν επαρκούν για τα
καλύψουν τις αυξηµένες απαιτήσεις άµεσης αποµάκρυνσης των µεγάλων σωρών
που έχουν δηµιουργηθεί. Αναγκαστικά θα πρέπει να αναζητηθεί βοήθεια από
επαγγελµατίες οι οποίοι διαθέτουν το απαιτούµενο µηχανολογικό εξοπλισµό.
Λαµβάνοντας υπόψη:
1) Ότι η κατάσταση έχει καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την δηµόσια υγεία
λόγω των µεγάλων ποσοτήτων απορριµµάτων που έχουν συσσωρευτεί
σύµφωνα και µε το υπ΄αρ. 86673/1366/19-03-2018 έγγραφο της ∆/νσης
∆ηµόσιας υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Αχαίας
2) Η ανεπάρκεια του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου
3) Ότι είναι έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη η αποµάκρυνση των σωρών
σκουπιδιών
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4) Το ΦΕΚ 1174/2-4-2018 για την διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
του ∆ήµου Αιγιαλείας ΠΕ Αχαίας
5) Η λύση σύµβαση των εργατών και οδηγών καθαριότητας από την 31/03/2018
6) Το εναποµείναν προσωπικό ανέρχεται στο σύνολό του σε 40 άτοµα (18
οδηγοί και 22 εργάτες) οι οποίοι δεν επαρκούν για την άµεση περισυλλογή
των απορριµµάτων που έχουν συγκεντρωθεί .
7) Την ανάγκη σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων εναπόθεσης για την
τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων της Π.Ε.Αχαίας σε νόµιµα
λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (ΧΥΤΑ) βάση του ΦΕΚ Β 1174/2-42018 και της υπ’αριθµ. 3670/10-4-2018 παραγγελία της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου.
8) Την υπ’αρ.78264-19/4/2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ,∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης της
υπαρ.64413-28/3/2018 (ΦΕΚ 1174 Β/2018).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού εξόδων
του ∆ήµου έτους 2018 :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-6737.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3Η
∆Ε ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-93.000,00

∆ηµιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-6737.006

ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ Σ.∆.Σ.Α.
Ηλείας

93.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 6.219.06€
17. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και την
∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής
και Τοπικής Ανάπτυξης προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2018 µε την
δηµιουργία νέου κωδικού µε τίτλο «Υπηρεσίες συµµόρφωσης, προσαρµογής και
υποστήριξης του ∆ήµου Αιγιαλείας ως προς τον Νέο Γενικό Κανονισµό Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων (ΕΕ) 679/2016» µε το ποσό των 20.000,00 ευρώ. Κρίνεται
αναγκαία και επιβεβληµένη µε δεδοµένη την ισχύ του Κανονισµού από 25 Μαΐου 2018 και
την ανάγκη συµµόρφωσης και προσαρµογής του ∆ήµου µας στις όποιες απαιτήσεις του,
προς αποφυγή και των υψηλών διοικητικών προστίµων, όπως αυτός ορίζει.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-6492.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-14.000,00
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πράξεων
∆ηµιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-6117.024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Υπηρεσίες συµµόρφωσης, προσαρµογής και
υποστήριξης του ∆ήµου Αιγιαλείας ως προς
τον Νέο Γενικό Κανονισµό Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων (ΕΕ) 679/2016

ΠΟΣΟ ΣΕ €
20.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση
διαµορφώνεται στο ποσό των 219.06€

το

Αποθεµατικό

9111

18. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εσόδων –την
∆ηµιουργία Κ.Α. εσόδων και την Μείωση Κ.Α Εξόδων - ∆ηµιουργία εξόδων
Μετά από εισήγηση του λογιστηρίου προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 για την κάλυψη της ανάγκης που έχει
προκύψει σε σχέση µε το ακίνητο του κληροδοτήµατος <<Γ. Οικονόµου >> ως
ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-6492.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών
πράξεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-1.000,00

∆ηµιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
ΠΟΣΟ ΣΕ €

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10-6279.004

΄Εξοδα κληροδοτήµατος Γ.Οικονόµου

1.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Έσοδα κληροδοτήµατος Γ.Οικονόµου

1.000,00

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
1421.003

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες

-1.000,00

Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
0211.

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

Συνεπώς

µετά

την

παραπάνω

αναµόρφωση

το

Αποθεµατικό

9111
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διαµορφώνεται στο ποσό των 219.06€
19.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων -- Αύξηση
εξόδων
Μετά από εισήγηση του λογιστηρίου προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 για την κάλυψη της ανάγκης που έχει
προκύψει εως την ολοκλήρωση του συνοπτικού διαγωνισµού σε ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-6492.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης
δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών
πράξεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-3.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
10-6613.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια εντύπων και υλικών
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση
διαµορφώνεται στο ποσό των 219.06€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 194/2018.
O Γραµµατέας

το

Αποθεµατικό

9111

Ο Πρόεδρος

17

Α∆Α:ΩΦΙΝΩ6Χ-ΦΚΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
18 Μαΐου 2018

Απόφαση 195
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)Μαρία
Τσουκαλά, 9)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
16)Βασίλειο Τοµαρά και 17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα οκτώ (18) Μαΐου 2018, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία
και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.11900/18.05.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 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 απόφασης στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ. ∆ιγελιωτίκων και 2)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεµένης.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος,
3)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Θεοφάνης
Σταυρόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10)Χρήστος
Γούτος, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 13)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 14)Χρήστος Λαϊνάς,
15)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 16)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, Μέλη, κωλυόµενοι.
(αριθ.193 έως και 195)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της εργασίας: «Παροχή υπηρεσίας κινητής µονάδας µηχανικής διαλογής».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και δίνει τον λόγο στον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο,
ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν:
1)Την υπ’ αρ.65122/349/01-03-2018 Α∆Α: ΩΜΥΚ7Λ6-Ω1Π απόφαση του Περιφερειάρχη της Π.∆.Ε. κ Απόστολου Κατσιφάρα, σύµφωνα
µε την οποία οι ∆.Ε. Αιγίου, Συµπολιτείας και Ερινεού του ∆ήµου µας,
κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
λόγω αδυναµίας πλήρους αποκοµιδής των απορριµµάτων.
2)Την υπ’ αρ.64413/23-03-18 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου περί «∆ιαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Αιγιαλείας
Π.Ε. Αχαΐας, Π.∆.Ε., η οποία δηµοσιεύτηκε στο αρ.1174/Β/02-04-2018
Φ.Ε.Κ.
3)Την υπ’ αρ.78264/19-04-18 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου περί τροποποίησης της υπ’ αρ. 64413/28-03-18 απόφασης του µε θέµα «∆ιαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Αιγιαλείας Π.Ε.
Αχαΐας Π.∆.Ε.».
4)Την από 14-05-2018 Τεχνική Έκθεση για την παροχή της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας κινητής µονάδας µηχανικής διαλογής».
Την ανάγκη του ∆ήµου Αιγιαλείας για την εξεύρεση µιας λύσης
για την προσωρινή αλλά ολοκληρωµένη διαχείριση µε τη µέθοδο µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης, µέχρι την εξεύρεση µόνιµης λύσης
για τις ανάγκες του δήµου, σύµφωνα µε το ΠΕΣ∆Α ∆υτικής Ελλάδας.
Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η ηµερήσια παραγωγή του ∆ήµου Αιγιαλείας και συγκεκριµένα των
∆.Ε. Αιγίου, Συµπολιτείας και Ερινεού, σε αστικά στερεά απόβλητα είναι
της τάξης των 36-38 τόνων ηµερησίως οι οποίοι ανέρχονται σε 46-48 τόνους ηµερησίως κατά την θερινή περίοδο.
Η περιγραφόµενη µονάδα είναι κινητή και προτείνεται να εγκατασταθεί εντός του γηπέδου του υφιστάµενου ΣΜΑ, σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο.
Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2018 και συγκεκριµένα στον Κ.Α.20-6279.007.
Είναι κατεπείγουσα ανάγκη για την έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσίας κινητής µονάδας µηχανικής
διαλογής», για χρονικό διάστηµα περίπου έξι µηνών (06) από την ηµεροµηνία της υπογραφής της σύµβασης, συνολικής δαπάνης 300.000 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, προκειµένου να ανατεθεί η παροχή
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της υπηρεσίας από το ∆ήµαρχο, λόγω του κατεπείγοντος σύµφωνα µε το
άρθρο 58 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του νόµου 4412/16.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διάθεση του παραπάνω εξοπλισµού
και λειτουργία της κινητής εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα έξι (06)
µηνών περίπου. Ο ∆ήµος θα καλύψει το κόστος της απαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εργασίες που θα αναλάβει ο ανάδοχος για την πλήρη
και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας της κινητής µονάδας του ∆ήµου
Αιγιαλείας, είναι οι ακόλουθες:
1.
Προσωπικό
2.
Ενοικίαση απαραίτητου εξοπλισµού
3.
Καύσιµα και λιπαντικά µηχανηµάτων και εξοπλισµού
4.
Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών εξοπλισµού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
5.
Ασφάλιση έργου
6.
Συλλογή και διαχείριση στραγγισµάτων
7.
Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος των έργων
8.
Γενικά έξοδα εργασιών (εκπαίδευση, ασφάλεια και υγιεινή κ.λπ.)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.193/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.
πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β)την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, γ)την υπ’ αριθ.
πρωτ.65122/349/01.03.2018 (Α∆Α: ΩΜΥΚ7Λ6-Ω1Π) απόφαση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε θέµα «Κήρυξη των ∆ηµοτικών Ενοτήτων
Συµπολιτείας, Ερινεού και Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας λόγω αδυναµίας πλήρους αποκοµιδής των απορριµµάτων», δ)την υπ’ αριθ.64413/28.03.2018 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου
(Φ.Ε.Κ.1174/τ.Β/02.04.2018) «∆ιαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», η οποία τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 78264/19.04.2018 όµοια, ε)την από 14.05.2018 Τεχνική Έκθεση για την παροχή της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας κινητής µονάδας µηχανικής διαλογής», στ)την κατεπείγουσα ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας: «Παροχή υπηρεσίας κινητής µονάδας µηχανικής διαλογής», προκειµένου να δοθεί
µία λύση για την προσωρινή αλλά ολοκληρωµένη διαχείριση µε τη µέθοδο µηχανικής διαλογής και κοµποστοποίησης, µέχρι την εξεύρεση µόνιµης λύσης για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε το ΠΕ.Σ.
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∆.Α. ∆υτικής Ελλάδας, ζ)το γεγονός ότι έχει εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισµό ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018 και
συγκεκριµένα στον Κ.Α.20-6279.007, η)τις διατάξεις του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», θ)των άρθρων 32, 116, 118 &120 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.
Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ι)της υπ’
αριθ.Η.Π./50910/2727/16.12.2003 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών-Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης-Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων-Υγείας & Πρόνοιας-Γεωργίας-Εµπορικής Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ.1909/τ.Β/22.12.2003) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης» και ια)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο:
«Παροχή υπηρεσίας κινητής µονάδας µηχανικής διαλογής», για χρονικό
διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής
σύµβασης, συνολικής δαπάνης 300.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-6279.007 προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, προκειµένου να ανατεθεί η
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας από τον ∆ήµαρχο, λόγω του κατεπείγοντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διάθεση του απαιτούµενου εξοπλισµού και τη λειτουργία της κινητής εγκατάστασης για χρονικό διάστηµα
έξι (6) µηνών περίπου. Ο ∆ήµος θα καλύψει το κόστος της απαιτούµενης
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εργασίες που θα αναλάβει ο ανάδοχος για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της λειτουργίας της κινητής µονάδας του
∆ήµου Αιγιαλείας, είναι οι ακόλουθες:
1. Προσωπικό.
2. Ενοικίαση απαραίτητου εξοπλισµού.
3. Καύσιµα και λιπαντικά µηχανηµάτων και εξοπλισµού.
4. Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών εξοπλισµού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
5. Ασφάλιση έργου.
6. Συλλογή και διαχείριση στραγγισµάτων.
7. Περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχος των έργων.
8. Γενικά έξοδα εργασιών (εκπαίδευση, ασφάλεια και υγιεινή κ.λπ.).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 195/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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