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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΦΑΩΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΩΑ 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο   Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο  

  

                           

 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΥ.: 122/2019 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15/2019 έκτακτης   συνεδρίασης 

του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 ΘΕΜΑ: «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την και 

Λήψη Απόφασης σχετικά με την Σροποποίηση του Σεχνικού 

Προγράμματος και Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2019.» 

την Κάτω Αχαΐα, σήμερα την εντεκάτη  (11η ) του μηνός Ιουλίου  (7ου) του έτους 

2019, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20.30΄ το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα υνεδριάσεων του 

Δημοτικού υμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, ύστερα από την 

αριθ. πρωτ. 7488/10-07-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Ηλία Γεωρ. 

Καραμπελιά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 2 και του 

αρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) 

για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

τη συνεδρίαση καλέστηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Σοπικών 

Κοινοτήτων του Δήμου μας.  

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά  

(27) μέλη του Δημοτικού υμβουλίου ήταν παρόντα και τα δεκαέξι (16) μέλη:  

Παρόντες Απόντες 

1. Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς (πρόεδρος) 

2. Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος 

3. Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς  

4. πυρίδων  Ανδ. Σραχάνης 

5. Αλέξιος  π. Ορδίτης  

6. Φρήστος  Ανδ. κάγιας  

7. Άγγελος ωτ. Διακάτος 

8. Πατρούλα  Αλ. Κοκκίνη 

9. Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος 

10. πυρίδων  Ιωαν. Δημόπουλος 

11. Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας 

12. Ηλίας Φρ. Καμπέρος  

13. Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος 

14. Φρήστος Παν. Μεντζελόπουλος 

17. Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος 

18. Ξενοφώντας  Ιωαν. Μπαχράς 

19. Γεώργιος  Κων. Παλαιολόγος 

20. Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης 

21. Πηνελόπη Αργ.Παναγιωτοπούλου 

22. Φρήστος  Νικ. Υιλιππόπουλος 

23. Κωνσταντίνος Νικ. Σαπεινός 

24. Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης 

25. Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ 

26. Γεώργιος  Νικ. Παναγιωτόπουλος 

27. Άγγελος Κων. τεργιόπουλος 

 

(Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και                      

προσκλήθηκαν νόμιμα.) 
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15. Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης  

16. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος 

τη συνεδρίαση παρέστη  ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Φρήστος Γεωρ. Νικολάου, ο 

οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010. 

τη συνεδρίαση παρέστη επίσης, η υπάλληλος του Δήμου οφία Δημ. Κούφη για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Ηλίας  Γεωρ. Καραμπελιάς κήρυξε την 

έναρξη της συνεδριάσεως και ο αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομίας κος Ορδίτης 

Αλέξιος εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης  περί: «υζήτησης και 

λήψης απόφασης σχετικά με την και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Σροποποίηση του 

Σεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2019», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού υμβουλίου την από 10/07/2019 

εισήγηση του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & 

Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου και  τα εξής: 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΥΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 

κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν 

έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η 

μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς 

επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου 

κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη 

προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά 

τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα 

κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα 

αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να 

δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 

αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 

«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των 

πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας 

ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν 

της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του 

εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

 

ύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή 

κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Σ.Α., 

συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Σα 

αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 
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παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και 

αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

ύμφωνα με το Τπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί 

κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την 

έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του 

ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΤΠ.Ε. 

28376/18.07.2012). ύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με 

τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η 

εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 

υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 

διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και 

δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. 

(παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Τπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο 

των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, 

καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του 

προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των 

υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. 

Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική 

επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

υνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΤΠ.Ε. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 

εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και 

την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη 

ψήφιση του προϋπολογισμού.  

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2019 ψηφίστηκε με την αριθμ. 

286/2018 (ΑΔΑ: ΧΧΤΥΨ9Ν-ΒΕΟ) Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου και ελέγχθηκε 

ως προς τη νομιμότητά της με την αριθμ. πρωτ. 6207/21-01-2019 (ΑΔΑ: 7Ι3ΟΡ1Υ-Φ8Β) 

όμοια απόφαση του υντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδος και Ιονίου. 

 Λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και συγκεκριμένα: 

1. Σην αριθ. πρωτ. 2803/28-06-2019 (ΑΔΑ: 61Δ87Λ6-7ΥΧ) Απόφαση του  

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, η οποία έλαβε το με αριθμ. πρωτ. 7026/01-07-

2019 εισερχομένου εγγράφου του Δήμου Δυτικής Ελλάδας, με θέμα:  

«Σροποποίηση της πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου με Παράρτημα 
Ρομά» με κωδικό ΟΠ 5002093 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 
2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.617.060,00 € (αρχικό ποσό ένταξης 

357.264,00€). 
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2. Σην αριθμ. 9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη σχετική εισήγηση 

του Αυτοτελούς Σμήματος Προγραμματισμού και της Δ/νσης  Σεχνικών 

Τπηρεσιών καθώς και το αριθμ. πρωτ. 2846/28-06-2019 έγγραφο της Ειδικής 

Τπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία έλαβε το 

με αριθμ. πρωτ. 7024/01-07-2019 εισερχομένου εγγράφου του Δήμου) με θέμα: 

«Διαβίβαση Οριστικής Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης της πράξης «Διευρυμένο 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με παράρτημα ΡΟΜΑ» με κωδ. ΟΠ 

5002093», βάσει της οποίας οφείλει ο Δήμος να προβεί άμεσα στις συστάσεις της 

ως άνω έκθεσης ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις σχετικά με την 

προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (ράμπες και WC AMEA). ε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης θα επιβληθεί δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των δαπανών, 

καθώς θα θεωρηθούν μη επιλέξιμες. 

3. Σην αριθμ. 9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη σχετική εισήγηση 

του Αυτοτελούς Σμήματος Προγραμματισμού και προκειμένου να δρομολογηθούν 

άμεσα οι διαδικασίες εκτέλεσης του ενταγμένου «Ανάπλαση του κτιρίου των 

αποθηκών ΑΟ και την μετατροπή τους σε Βιοκλιματικό Πολιτιστικό Κέντρο 

Πολλαπλών Φρήσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου» με συνολικό ποσό 

1.047.120,42€ πρέπει βάσει του Σεχνικού δελτίου της ενταγμένης πράξης να 

εγγραφούν στο τεχνικό πρόγραμμα με τροποποίηση και στον προϋπολογισμό με 

αναμόρφωση και τα δύο υποέργα. Ήτοι, Τποέργο 2: ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ποσού 

+41.884,82€, και  Τποέργο 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΨΘΗΗ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ποσού 

+41.884,82€.  

4. Σο γεγονός ότι ο  Δήμος Δυτικής Αχαΐας οφείλει όπως ενημερώσει τους οφειλέτες 

του αποστέλλοντας ατομικές ειδοποιήσεις οφειλών (για οφειλές προς βεβαίωση και 

για βεβαιωμένες οφειλές)  ότι βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του Ν. 

4611/2019 (ΥΕΚ Σεύχος Α’ 73/17.05.2019) παρέχεται η δυνατότητα να 

ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά 

ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα 

πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή 

λόγω μη καταβολής τέλους, οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν 

έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ψς εκ τούτου προτείνεται 

να ενισχυθεί ο Κ.Α. Εξόδων 00-6221 μέσω αποθεματικού με το ποσό των 

4.500,00€ (ήτοι ~6.500 ατομικές ειδοποιήσεις Φ 0,70) με αναμόρφωση 

προϋπολογισμού. 

5. Σο γεγονός ότι ο Δήμος μας στεγάζεται σε διάφορες εγκαταστάσεις, μεταξύ αυτών 

και σε παλιές λυόμενες σχολικές αίθουσες ,  οι οποίες είναι γεωγραφικά 

διάσπαρτες στο Δήμο, διότι λόγω του καταστροφικού σεισμού στις 8 Ιουνίου 2008 

υπέστη ζημιές το δημαρχείο με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί. Αυτές οι 

εγκαταστάσεις στέγασης των υπηρεσιών του δήμου παρουσιάζουν έκτακτες βλάβες 

και απρόβλεπτες ζημιές οι οποίες δεν μπορούν να προβλεφθούν εκ των προτέρων 

και να κοστολογηθούν αντιστοίχως με αποτέλεσμα να τίθενται ζητήματα δημόσιας 

υγείας  και να δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, όπως 

συντήρηση κλιματιστικών.  Ψς εκ τούτου προτείνεται να ενισχυθεί ο Κ.Α. Εξόδων 

10-6264.0001 μέσω αποθεματικού με το ποσό των 5.500,00€ (επισημαίνεται ότι η 

εκτίμηση αυτή είναι ενδεικτική) με αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
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Σα ανωτέρω θέματα αφορούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του δήμου καθώς 

και θέματα που υπόκεινται σε περιοριστικές προθεσμίες. 

 

Με βάση τα ανωτέρω συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της από 10-07-

2019 επισυναπτόμενης στην παρούσα εισήγηση της Οικονομικής Τπηρεσίας του Δήμου 

και με την αριθ. 87/2019 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό υμβούλιο την 

αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. 

 

Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε τον πρόεδρο και έλαβε υπόψη: α΄) τις διατάξεις 

του άρθρου 65 παρ. 5 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), 

όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, β΄) τον  

προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2019 ψηφίστηκε με την αριθμ. 

286/2018 (ΑΔΑ: ΧΧΤΥΨ9Ν-ΒΕΟ) Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, γ΄) την αριθ. πρωτ. 2803/28-06-2019 (ΑΔΑ: 61Δ87Λ6-7ΥΧ) 

Απόφαση του  Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, δ΄) την αριθμ. 9/2019 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, ε΄) την από 10/07/2019 εισήγηση του Σμήματος Οικονομικών 

Τπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου, και στ΄) 

την αριθ. 87/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΨΝΑ 

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου ως 

εξής: 

1) Λαμβάνοντας υπόψη: 

Σην αριθ. πρωτ. 2803/28-06-2019 (ΑΔΑ: 61Δ87Λ6-7ΥΧ) Απόφαση του  Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας, η οποία έλαβε το με αριθμ. πρωτ. 7026/01-07-2019 εισερχομένου 

εγγράφου του Δήμου Δυτικής Ελλάδας, με θέμα:  «Σροποποίηση της πράξης «Διευρυμένο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου με Παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠ 5002093 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού 

1.617.060,00 € (αρχικό ποσό ένταξης 357.264,00€). 

 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι θα πρέπει άμεσα να εξασφαλιστεί η συνέχιση του 

προγράμματος, αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός έτους 2019 ως ακολούθως: 

 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εσόδων, ενισχύεται η πίστωση του κάτωθι Κ.Α. Εσόδων ως 

εξής: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

1212.0002 

 

Έκτακτη επιχορήγηση για 

Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας με 

παράρτημα Ρομά (Ε.Π. Δυτική 

Ελλάδα 2014-2020) 

 

+1.259.796,00 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εξόδων εγγράφονται ισόποσα οι παρακάτω  πιστώσεις στους 

κάτωθι Κ.Α. Εξόδων μέσω αποθεματικού ως εξής: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

60-6041.0001 ΣΑΚΣΙΚΕ ΑΠΟΔΟΦ. +734.881,00 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-6/
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 ΕΚΣΑΚΣΨΝ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ 

ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΙΑ ΜΕ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΟΜΑ 

 

60-6054 

 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού( ΕΚΣΑΚΣΨΝ 

ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΚΕΝΣΡΟΤ 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΦΑΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΡΟΜΑ) 

 

+314.949,00 

60-6473.0001 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ  

ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΙΑ ΜΕ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΟΜΑ 

 

+209.966,00 

 

 

Μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό 

των 24.857,83€. 

 

2) Λαμβάνοντας υπόψη: 

Σην αριθμ. 9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη σχετική εισήγηση του 

Αυτοτελούς Σμήματος Προγραμματισμού και της Δ/νσης  Σεχνικών Τπηρεσιών καθώς 

και το αριθμ. πρωτ. 2846/28-06-2019 έγγραφο της Ειδικής Τπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία έλαβε το με αριθμ. πρωτ. 7024/01-07-2019 

εισερχομένου εγγράφου του Δήμου) με θέμα: «Διαβίβαση Οριστικής Έκθεσης Επιτόπιας 

Επαλήθευσης της πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με 

παράρτημα ΡΟΜΑ» με κωδ. ΟΠ 5002093», βάσει της οποίας οφείλει ο Δήμος να προβεί 

άμεσα στις συστάσεις της ως άνω έκθεσης ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις σχετικά 

με την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ (ράμπες και WC AMEA). ε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης θα επιβληθεί δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των δαπανών, καθώς 

θα θεωρηθούν μη επιλέξιμες. 

Με βάση τα ανωτέρω τροποποιείται το Σεχνικό Πρόγραμμα και αναμορφώνεται ο 

προϋπολογισμός έτους 2019 ως ακολούθως: 

 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εξόδων δημιουργούνται οι κάτωθι Κ.Α. Εξόδων και 

εγγράφονται οι παρακάτω  πιστώσεις μέσω αποθεματικού ως εξής: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

30-7311.0008 

 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΡΑΜΠΑ 

ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΜΕΑ 

ΣΟ ΠΡΨΗΝ ΔΗΜΑΡΦΕΙΟ 

ΑΓΑΙΙΚΨΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ 

ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΟΜΑ 

 

+ 7.200,00 

 

30-7311.0009 

 

ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ WC ΚΑΙ 

ΡΑΜΠΨΝ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ 

+5.704,00 
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ΑΜΕΑ ΣΟ ΔΗΜΑΡΦΕΙΟ ΚΑΣΨ 

ΑΦΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΙΑ 

 

Μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό 

των 11.953,83€. 

 

3) Λαμβάνοντας υπόψη: 

Σην αριθμ. 9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, τη σχετική εισήγηση του 

Αυτοτελούς Σμήματος Προγραμματισμού και προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσα οι 

διαδικασίες εκτέλεσης του ενταγμένου «Ανάπλαση του κτιρίου των αποθηκών ΑΟ και 

την μετατροπή τους σε Βιοκλιματικό Πολιτιστικό Κέντρο Πολλαπλών Φρήσεων και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου» με συνολικό ποσό 1.047.120,42€ πρέπει βάσει του 

Σεχνικού δελτίου της ενταγμένης πράξης να εγγραφούν στο τεχνικό πρόγραμμα με 

τροποποίηση και στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση και τα δύο υποέργα.  

Ήτοι, Τποέργο 2: ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ποσού +41.884,82€, και  Τποέργο 3: ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΨΘΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ποσού +41.884,82€. 

 

Με βάση τα ανωτέρω τροποποιείται το Σεχνικό Πρόγραμμα και αναμορφώνεται ο 

προϋπολογισμός έτους 2019 ως ακολούθως: 

 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εξόδων δημιουργούνται οι κάτωθι Κ.Α. Εξόδων και 

εγγράφονται οι παρακάτω  πιστώσεις μέσω αποθεματικού ως εξής: 

64-7341.0005 

 

Ανάπλαση του κτιρίου των 

αποθηκών ΑΟ και την μετατροπή 

τους σε Βιοκλιματικό Πολιτιστικό 

Κέντρο Πολλαπλών Φρήσεων και 

διαμόρφωση του περιβάλλοντα 

χώρου (ΕΠΑ) 

 

-47.120,42 

 

64-6142.0001 

 

ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ 

Ανάπλαση του κτιρίου των 

αποθηκών ΑΟ και την μετατροπή 

τους σε Βιοκλιματικό Πολιτιστικό 

Κέντρο Πολλαπλών 

Φρήσεων.....ΤΠΟΕΡΓΟ 2 

 

+41.884,82 

64-6142.0002 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΨΘΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΣΗ 

ΠΡΑΞΗ Ανάπλαση του κτιρίου 

των αποθηκών ΑΟ και την 

μετατροπή τους σε Βιοκλιματικό 

+5.235,60 
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Πολιτιστικό Κέντρο Πολλαπλών 

Φρήσεων... ΤΠΟΕΡΓΟ 3 

 

Μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό 

των 11.953,83€. 

 

4) Λαμβάνοντας υπόψη: 

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας οφείλει όπως ενημερώσει τους οφειλέτες του αποστέλλοντας 

ατομικές ειδοποιήσεις οφειλών (για οφειλές προς βεβαίωση και για βεβαιωμένες οφειλές)  

ότι βάσει των διατάξεων των άρθρων 110 έως 117 του Ν. 4611/2019 (ΥΕΚ Σεύχος Α’ 

73/17.05.2019) παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με 

απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης 

καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή 

ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που 

θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ψς εκ τούτου 

ενισχύεται  ο Κ.Α. Εξόδων 00-6221 μέσω αποθεματικού με το ποσό των 4.500,00€ (ήτοι 

~6.500 ατομικές ειδοποιήσεις Φ 0,70) με αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εξόδων δημιουργούνται οι κάτωθι Κ.Α. Εξόδων και 

εγγράφονται οι παρακάτω  πιστώσεις μέσω αποθεματικού ως εξής: 

00-6221 

 

Σαχυδρομικά Σέλη 

 

+4.500,00 

 

   

Μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό 

των 7.453,83€. 

 

5) Λαμβάνοντας υπόψη: 

Σο γεγονός ότι ο Δήμος μας στεγάζεται σε διάφορες εγκαταστάσεις, μεταξύ αυτών και σε 

παλιές λυόμενες σχολικές αίθουσες ,  οι οποίες είναι γεωγραφικά διάσπαρτες στο Δήμο, 

διότι λόγω του καταστροφικού σεισμού στις 8 Ιουνίου 2008 υπέστη ζημιές το δημαρχείο 

με αποτέλεσμα να κατεδαφιστεί. Αυτές οι εγκαταστάσεις στέγασης των υπηρεσιών του 

δήμου παρουσιάζουν έκτακτες βλάβες και απρόβλεπτες ζημιές οι οποίες δεν μπορούν να 

προβλεφθούν εκ των προτέρων και να κοστολογηθούν αντιστοίχως με αποτέλεσμα να 

τίθενται ζητήματα δημόσιας υγείας  και να δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία των 

υπηρεσιών, όπως συντήρηση κλιματιστικών.  Ψς εκ τούτου ενισχύεται ο Κ.Α. Εξόδων 10-

6264.0001 μέσω αποθεματικού με το ποσό των 5.500,00€ (επισημαίνεται ότι η εκτίμηση 

αυτή είναι ενδεικτική) με αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εξόδων δημιουργούνται οι κάτωθι Κ.Α. Εξόδων και 

εγγράφονται οι παρακάτω  πιστώσεις μέσω αποθεματικού ως εξής: 

10-6264.0001  υντηρήσεις κλιματιστικών 

μηχανημάτων 

 

+5.500,00 
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Μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό 

των 1.953,83€. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2019. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ακριβές απόσπασμα 

 

 

Ο Πρόεδρος  

  του Δημοτικού υμβουλίου 

 

 

 

 

  ΗΛΙΑ ΓΕΨΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού υμβουλίου 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς 

[υπογραφή] 

Ο δήμαρχος 

Δυτικής Αχαΐας 

Φρήστος Γεωρ. Νικολάου  

              [υπογραφή] 

Σα μέλη του 

Δημοτικού υμβουλίου 

[υπογραφές] 
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