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ΑΡΙΘ. ΑΠΟΥ.:  129/2019 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 16/2019 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 ογδόη  (8η ) του μηνός Αυγούστου  (8ου) 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. 8694/07-08-2019 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 τα δεκαεννέα (19) μέλη:  

Παρόντες Απόντες 

1. Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς (πρόεδρος) 

2. Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος 

3. Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος 

4. Ξενοφώντας  Ιωαν. Μπαχράς 

5. Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς  

6. πυρίδων  Ανδ. Σραχάνης 

7. Αλέξιος  π. Ορδίτης  

8. Φρήστος  Ανδ. κάγιας  

9. Πατρούλα  Αλ. Κοκκίνη 

10. Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος 

11. πυρίδων  Ιωαν. Δημόπουλος 

12. Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας 

20. Γεώργιος  Κων. Παλαιολόγος 

21. Άγγελος ωτ. Διακάτος 

22. Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης 

23. Πηνελόπη Αργ.Παναγιωτοπούλου 

24. Φρήστος  Νικ. Υιλιππόπουλος 

25. Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης 

26. Άγγελος Κων. τεργιόπουλος 

27. Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης 

 

(Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και                      

προσκλήθηκαν νόμιμα.) 
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13. Κωνσταντίνος Νικ. Σαπεινός 

14. Ηλίας Φρ. Καμπέρος  

15. Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος 

16. Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ 

17. Γεώργιος  Νικ. Παναγιωτόπουλος 

18. Φρήστος Παν. Μεντζελόπουλος 

19. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος 

 

τη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των υμβουλίων των Δημοτικών και 

Σοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι των Σοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και 

παραβρέθηκαν οι κάτωθι:  

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΨΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΨΝ 

1. Γρηγόριος Βασ. Μάλλιαρης αγαιΐκων 

2. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω ουδεναιΐκων 

 

ΕΚΠΡΟΨΠΟΙ ΣΟΠΙΚΨΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΨΝ 

1. Αντώνιος Ιωαν. Κόλλιας Άνω Αχαΐας 

2. Κωνσταντίνος Αγγ. Παναγόπουλος Ελαιοχωρίου 

3. Ανδρέας Νικ. Γεωργόπουλος Αγ. Νικολάου πάτων 

 

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 Φρυσάνθη Γεωρ. 

Δεληγιάννη για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Διευκρινήσεις: 

 Αποχώρησαν: κατά την συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οι Δ.. 

Μεντζελόπουλος Φρήστος και Παναγιωτόπουλος Γεώργιος. 

 Αποχώρησε: κατά την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δ.. 

Σαπεινός Κων/νος. 

 Αποχώρησε: κατά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Δ.. 

Μυλωνάς Παναγιώτης. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Ηλίας  Γεωρ. Καραμπελιάς κήρυξε την 

έναρξη της συνεδριάσεως και ο αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων κος Ραυτακόπουλος 

εισηγούμενος το τρίτο (3ο) 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 08/08/2019 

εισήγηση του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & 

Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου και  τα εξής: 
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[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 

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.  
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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)  

α) Σην αριθμ. 10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του 

Σεχνικού Προγράμματος έτους 2019, την από 02-08-2019 σχετική εισήγηση του 

Αντιδημάρχου Έργων κ. Ραυτακόπουλου Αθανασίου καθώς και το αριθμ. πρωτ. 5304/16-

05-2019 έγγραφο της Κ/ΞΙΑ Μ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-Ι.ΚΨΣΟΠΟΤΛΟ, αναδόχου του 

έργου «Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία χώρους άσκησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων στην Σ.Κ. αγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» με 

θέμα: «Ανάκληση της από 17/10/2018 αίτησης διάλυσης για το παραπάνω έργο» όπου 

αναφερόταν ότι εάν δεν έχει υπογραφεί μέχρι 31/7/2019 η 1η συμπληρωματική σύμβαση 

του ανωτέρω έργου που είναι αναγκαία για την έναρξη εργασιών της εργολαβίας τότε 

θεωρείται η αίτηση της διάλυσης οριστική, προτείνεται η διάλυση της ως άνω σύμβασης 

και η επανεξέταση της μελέτης του έργου και της στατικής και η ένταξη του έργου 

αυτού σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα όπως το LEADER. 

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η μεταφορά της πίστωσης από το Κ.Α. 30-7321.0003 

προς ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη έκτακτων δαπανών που απορρέουν από 

υποχρεώσεις δικαστικών αποφάσεων/διαταγών πληρωμής βάσει των σχετικών 

διαβιβαστικών εγγράφων (μετά την 27-04-2019 της Νομικής Τπηρεσίας) περί της 

τελεσιδικίας τους, ως εκ τούτου καθίσταται άμεσα απαιτητές. 

β) Δυνάμει της αριθμ. 28/1098/31-1-2019 (ΑΔΑ: ΧΟΘΝΨ9Ν-3ΙΛ) Απόφασης Δημάρχου 

με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αντιπλημμυρικής προστασίας στις 

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου λόγω άμεσου και προφανή κινδύνου για τη δημόσια 

υγεία» ανατέθηκε η εκτέλεση των ως άνω εργασιών στην επιχείρηση «ΜΠΙΚΟ 

ΚΨΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.» ποσού 24.800,00€, πλην όμως με την αριθμ. 259/2019 

απόφαση Δημάρχου ανακλήθηκε  η ανάθεση αυτή λόγω του ότι ο ανάδοχος δεν 
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ανταποκρίθηκε άμεσα και ως εκ τούτου οι ως άνω εργασίες εκτελέστηκαν σε 

μεταγενέστερο χρόνο από μηχανήματα του δήμου και της περιφέρειας. 

Δυνάμει της αριθμ. 46/1598/14-2-2019 (ΑΔΑ: 96Ι5Ψ9Ν-ΡΗ1) Απόφασης Δημάρχου με 

θέμα: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών έκτακτων παρεμβάσεων πολιτικής 

προστασίας (πρόληψης και αντιμετώπισης) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου λόγω 

άμεσου και προφανή κινδύνου για τη δημόσια υγεία» ανατέθηκε η εκτέλεση των ως άνω 

εργασιών στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΡΑΘΨΗ» ποσού 24.800,00€, πλην 

όμως με την αριθμ. 259/2019 απόφαση Δημάρχου ανακλήθηκε  η ανάθεση αυτή λόγω του 

ότι ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα και ως εκ τούτου οι ως άνω εργασίες 

εκτελέστηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από μηχανήματα του δήμου και της περιφέρειας.  

Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται η μεταφορά των ως άνω πιστώσεων προς ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη έκτακτων δαπανών που απορρέουν από υποχρεώσεις 

δικαστικών αποφάσεων/διαταγών πληρωμής, το ποσό των οποίων ανέρχεται στις 

260.000,00€ βάσει των σχετικών, μέχρι και σήμερα, διαβιβαστικών εγγράφων της 

Νομικής Τπηρεσίας (μετά την 27-04-2019 προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας) περί της 

τελεσιδικίας τους, ως εκ τούτου καθίσταται άμεσα απαιτητές. 

γ) Δεδομένης της ανάγκης για άμεση κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις/διαταγές, το ποσό των οποίων ανέρχεται στις 

260.000,00€ βάσει των σχετικών, μέχρι και σήμερα, διαβιβαστικών εγγράφων της 

Νομικής Τπηρεσίας (μετά την 27-04-2019), οι οποίες είναι υποχρεωτικές δαπάνες και 

μάλιστα άμεσα απαιτητές, προτείνεται η μείωση πιστώσεων από διάφορους Κ.Α. Εξόδων, 

για τις οποίες εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό της εγγεγραμμένης 

πίστωσης σύμφωνα και με την μέχρι τώρα εκτέλεση του τρέχοντος Προϋπολογισμού.  

 

Με την αριθμ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του 

Σεχνικού Προγράμματος και της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

έτους 2019, και κατόπιν εισηγήσεως του καθ’ ύλην αρμοδίου Αντιδημάρχου Έργων είχε 

προταθεί να εγγραφεί η ένταξη της πρότασης «Αναβάθμιση και Διαμόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τη χρήση αστικού εξοπλισμού και 
τη δημιουργία παιδοτόπων» στο ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ (αρ. απόφασης 143.4/2018 Δ.. του 

Πράσινου Σαμείου) συνολικού ποσού: 279.997,48€, ήτοι  180.733,00€  Πράσινο Σαμείο 

και  99.264,48€) Ίδιοι Πόρου Δήμου, σε επόμενη αναμόρφωση του Προυπολογισμού 

διότι εκκρεμούσε η χορήγηση  διευκρινήσεων από το Πράσινο Σαμείο σχετικά με τη 

λήψη των προβλεπομένων αδειοδοτήσεων.  

 

Με την αριθμ. 10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης 

Σεχνικού Προγράμματος έτους 2019 αποφασίστηκε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να 

εγγραφεί και δεσμευτεί το ως άνω ποσό από δημοτικούς πόρους διότι λόγω έλλειψης 

προσωπικού και τεχνικής ωρίμανσης της ως άνω πρότασης έργου εκτιμάται ότι δεν 

δύναται να προχωρήσει η διαδικασία εκτέλεσης του.  

 

Επειδή ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας οφείλει να ενημερώσει τους οφειλέτες του 

αποστέλλοντας ατομικές ειδοποιήσεις οφειλών (για ταμειακά 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 
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θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου. Η δε ρύθμιση 

έχει ισχύ μέχρι τις 16 επτεμβρίου 2019, δηλαδή δίδεται περίοδος τεσσάρων (4) μηνών 

στους πολίτες για να την αξιοποιήσουν. Ψς εκ τούτου προτείνεται να ενισχυθεί ο Κ.Α. 

Εξόδων 00-6221 μέσω αποθεματικού με το ποσό των 4.340,43€ με αναμόρφωση 

προϋπολογισμού. Σέλος ενισχύεται ο Κ.Α. εξόδων 00-6453.0005 που αφορά σε υνδρομή 

σε πρόγραμμα «Γαλάζιες ημαίες με το ποσό των 60,00€ διότι εκ παραδρομής δεν 

καταχωρήθηκε το σωστό ποσό και η ως άνω δαπάνη θα πρέπει να πληρωθεί άμεσα λόγω 

της έναρξης ισχύος του προγράμματος και της ένταξης δύο παραλιών του δήμου μας στο 

ως άνω πρόγραμμα «Γαλάζιες ημαίες». 

 

2) 

α) Σην αριθμ. 60/2019 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου περί έγκρισης της 

συμμετοχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως εταίρος στη Προκήρυξη του προγράμματος 

Horizon 2020 στην με αριθμ.  H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 πρόσκληση με τίτλο: 

“Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient 

societies με την πρόταση RESILOC” «Ανθεκτική Ευρώπη και Κοινωνίες με την 

Καινοτομία των Σοπικών  κοινοτήτων» με επικεφαλή εταίρο το Ερευνητικό Ίδρυμα 

Fraunhofer  Gesellschaft της Γερμανίας 

β) την από 06-08-2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Σμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής όπου μας γνωρίζει ότι εγκρίθηκε η ως άνω πρόταση και ως 

εκ τούτου οφείλουμε να εγγράψουμε στον Προϋπολογισμό με αναμόρφωση το 

εγκεκριμένο πλάνο προϋπολογισμού για το έτος 2019 προκειμένου να ξεκινήσει η 

υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στην σύμβαση (agreement)  μεταξύ του 

Δήμου και όλων των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

  

Σο ποσό της χρηματοδότησης σύμφωνα με το budgetplan του έργου κατανέμεται στις 

παρακάτω δαπάνες: 

 Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού 168.750,00 € 

 Έξοδα μετακίνησης – οδοιπορικά 8.000,00 € 

 Προμήθεια εξοπλισμού 2.000,00 € 

 Διάφορες έμμεσες δαπάνες 44.688,00 € 

 

Με βάση τα ανωτέρω συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της από 08-08-

2019 επισυναπτόμενης στην παρούσα εισήγηση της Οικονομικής Τπηρεσίας του Δήμου 

και με την αριθ. 105/2019 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό υμβούλιο την 

αναμόρφωση του Προϋπολογισμού. 

 

 Ο Διονύσιος Γκοτσούλιας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  ¨Ενωτική 

Πρωτοβουλία Δυμαίων Πολιτών – Νέοι Ορίζοντες ¨ είπε :Διαφωνώ γενικώς με την 

διαδικασία των διαταγών πληρωμής, είναι παράβαση καθήκοντος οι διαδικασίες των 

αναθέσεων οι οποίες έχουν γίνει με προφορική εντολή Αντιδημάρχων διότι με βάση την 

υπ’ αριθ. 50/2019 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου περί «Σροποποίησης του 
Σεχνικού Προγράμματος 2019 και Τποχρεωτικής Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 
Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» και την υπ’ αριθ. 4/2019 σχετική 

απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκε η μεταφορά του ποσού από 

τα δικαστικά για τον λόγο ότι όσες δικαστικές αποφάσεις έλθουν από προμηθευτές ή 

εργολάβους θα ασκούνται τα ένδικα μέσα σε δεύτερο βαθμό (Εφετείο),  είχε αποφασιστεί 
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ρητά ότι το ποσό των 250.000 ευρώ θα διατεθεί για άλλους σκοπούς. Οι ανωτέρω 

αποφάσεις κατά την εκτίμησή μου δεσμεύουν και τις αποφάσεις της Οικονομικής 

Επιτροπής η οποία παρανόμως δεν ασκεί ανακοπές αποφασίζοντας πλειοψηφικά (της 

οποίας τα μέλη είναι και μέλη του Δημοτικού υμβουλίου) και έχουν πάρει αντίθετη 

απόφαση στο Δημοτικό υμβούλιο.  

Επίσης διαφωνώ για την αφαίρεση του έργου: «ΒΕΛΣΙΨΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ 

ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΨΡΟΤ ΑΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΨΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟ-

ΣΗΣΨΝ ΣΗΝ Σ.Κ. ΑΓΑΙΩΚΨΝ ΣΗ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΦΑΩΑ» από τον προϋπολογισμό. Είναι σίγουρο ότι ο Δήμος θα μπεί σε επιτήρηση 

λόγω όλων αυτών των διαταγών πληρωμής, διότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν τόσο 

μεγάλα ποσά για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός. Για τους ανωτέρω λόγους 

καταψηφίζω την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

Ο Αλέξιος Θανόπουλος,  επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  ¨Λαϊκή 

υσπείρωση¨ είπε: Δεν ψηφίζουμε την αναμόρφωση του Σεχνικού Προγράμματος και 

του Προϋπολογισμού του Δήμου. 

 Καταψηφίζουν επίσης οι Δ.. Ηλίας Καμπέρος, Κυριάκος Ορλώφ, Βασίλειος 

Γκοτσόπουλος και Παναγιώτης  Μυλωνάς.  

Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 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΄) τις διατάξεις του άρθρου 77 (παρ. 5) του ν. 4172/2013 «Υορολογία 
εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 167/23-7-2013), γ΄) τις διατάξεις του 

άρθρου 8 του β.δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοίκησης και λογιστικού των 
Δήμων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 114/1959), δ΄)  τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 42/23-2-2007), ε΄)  τις διατάξεις του ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 114/2006), 

στ΄)  το υπ’ αριθ. πρωτ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του Τπουργείου Εσωτερικών, ζ΄) την 

υπ’ αριθ.  οικ.38347/25.07.2018 ΚΤΑ (ΥΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'): “Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019 - 
τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης”, η΄) τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 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, θ΄) την αριθμ. 10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ι΄) 

την από 08 Αυγούστου 2019 εισήγηση του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών και ια΄) την αριθ. 105/2019 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ 

με ψήφους υπέρ δέκα (10) και ψήφους κατά έξι (6) 

 

Εγκρίνει την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου ως εξής: 

  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-6/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-6/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-6/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%BA%CF%85%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA-3834725-07-2018-%CF%86%CE%B5%CE%BA-308627-07-2018-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B2/
ΑΔΑ: 6Η3ΒΩ9Ν-60Η



[8] 

 

1) Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σην αριθμ. 10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του 

Σεχνικού Προγράμματος έτους 2019, την από 02-08-2019 σχετική εισήγηση του 

Αντιδημάρχου Έργων κ. Ραυτακόπουλου Αθανασίου καθώς και το αριθμ. πρωτ. 5304/16-

05-2019 έγγραφο της Κ/ΞΙΑ Μ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟΤ-Ι.ΚΨΣΟΠΟΤΛΟ, αναδόχου του 

έργου «Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία χώρους άσκησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων στην Σ.Κ. αγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» με 

θέμα: «Ανάκληση της από 17/10/2018 αίτησης διάλυσης για το παραπάνω έργο» όπου 

αναφερόταν ότι εάν δεν έχει υπογραφεί μέχρι 31/7/2019 η 1η συμπληρωματική σύμβαση 

του ανωτέρω έργου που είναι αναγκαία για την έναρξη εργασιών της εργολαβίας τότε 

θεωρείται η αίτηση της διάλυσης οριστική, εγκρίνεται η διάλυση της ως άνω σύμβασης 

και η επανεξέταση της μελέτης του έργου και της στατικής και η ένταξη του έργου 

αυτού σε κάποιο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα όπως το LEADER. 

Με βάση τα ανωτέρω εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης από το Κ.Α. 30-7321.0003 

προς ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη έκτακτων δαπανών που απορρέουν από 

υποχρεώσεις δικαστικών αποφάσεων/διαταγών πληρωμής βάσει των σχετικών 

διαβιβαστικών εγγράφων (μετά την 27-04-2019 της Νομικής Τπηρεσίας) περί της 

τελεσιδικίας τους, ως εκ τούτου καθίσταται άμεσα απαιτητές. 

β) Δυνάμει της αριθμ. 28/1098/31-1-2019 (ΑΔΑ: ΧΟΘΝΨ9Ν-3ΙΛ) Απόφασης Δημάρχου 

με θέμα: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αντιπλημμυρικής προστασίας στις 

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου λόγω άμεσου και προφανή κινδύνου για τη δημόσια 

υγεία» ανατέθηκε η εκτέλεση των ως άνω εργασιών στην επιχείρηση «ΜΠΙΚΟ 

ΚΨΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.» ποσού 24.800,00€, πλην όμως με την αριθμ. 259/2019 

απόφαση Δημάρχου ανακλήθηκε  η ανάθεση αυτή λόγω του ότι ο ανάδοχος δεν 

ανταποκρίθηκε άμεσα και ως εκ τούτου οι ως άνω εργασίες εκτελέστηκαν σε 

μεταγενέστερο χρόνο από μηχανήματα του δήμου και της περιφέρειας. 

Δυνάμει της αριθμ. 46/1598/14-2-2019 (ΑΔΑ: 96Ι5Ψ9Ν-ΡΗ1) Απόφασης Δημάρχου με 

θέμα: «Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών έκτακτων παρεμβάσεων πολιτικής 

προστασίας (πρόληψης και αντιμετώπισης) στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου λόγω 

άμεσου και προφανή κινδύνου για τη δημόσια υγεία» ανατέθηκε η εκτέλεση των ως άνω 

εργασιών στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΡΑΘΨΗ» ποσού 24.800,00€, πλην 

όμως με την αριθμ. 259/2019 απόφαση Δημάρχου ανακλήθηκε  η ανάθεση αυτή λόγω του 

ότι ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε άμεσα και ως εκ τούτου οι ως άνω εργασίες 

εκτελέστηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από μηχανήματα του δήμου και της περιφέρειας.  

Με βάση τα ανωτέρω εγκρίνεται η μεταφορά των ως άνω πιστώσεων προς ενίσχυση του 

Κ.Α. Εξόδων για την κάλυψη έκτακτων δαπανών που απορρέουν από υποχρεώσεις 

δικαστικών αποφάσεων/διαταγών πληρωμής, το ποσό των οποίων ανέρχεται στις 

260.000,00€ βάσει των σχετικών, μέχρι και σήμερα, διαβιβαστικών εγγράφων της 

Νομικής Τπηρεσίας (μετά την 27-04-2019 προσκομίστηκαν στην υπηρεσία μας) περί της 

τελεσιδικίας τους, ως εκ τούτου καθίσταται άμεσα απαιτητές. 

γ) Δεδομένης της ανάγκης για άμεση κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από 

τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις/διαταγές, το ποσό των οποίων ανέρχεται στις 

260.000,00€ βάσει των σχετικών, μέχρι και σήμερα, διαβιβαστικών εγγράφων της 

Νομικής Τπηρεσίας (μετά την 27-04-2019), οι οποίες είναι υποχρεωτικές δαπάνες και 

μάλιστα άμεσα απαιτητές, εγκρίνεται η μείωση πιστώσεων από διάφορους Κ.Α. Εξόδων, 

για τις οποίες εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί ολόκληρο το ποσό της εγγεγραμμένης 

πίστωσης σύμφωνα και με την μέχρι τώρα εκτέλεση του τρέχοντος Προϋπολογισμού.  
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Με την αριθμ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του 

Σεχνικού Προγράμματος και της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 

έτους 2019, και κατόπιν εισηγήσεως του καθ’ ύλην αρμοδίου Αντιδημάρχου Έργων είχε 

προταθεί να εγγραφεί η ένταξη της πρότασης «Αναβάθμιση και Διαμόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τη χρήση αστικού εξοπλισμού και 
τη δημιουργία παιδοτόπων» στο ΠΡΑΙΝΟ ΣΑΜΕΙΟ (αρ. απόφασης 143.4/2018 Δ.. του 

Πράσινου Σαμείου) συνολικού ποσού: 279.997,48€, ήτοι  180.733,00€  Πράσινο Σαμείο 

και  99.264,48€) Ίδιοι Πόρου Δήμου, σε επόμενη αναμόρφωση του Προυπολογισμού 

διότι εκκρεμούσε η χορήγηση  διευκρινήσεων από το Πράσινο Σαμείο σχετικά με τη 

λήψη των προβλεπομένων αδειοδοτήσεων.  

 

Με την αριθμ. 10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης 

Σεχνικού Προγράμματος έτους 2019 αποφασίστηκε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να 

εγγραφεί και δεσμευτεί το ως άνω ποσό από δημοτικούς πόρους διότι λόγω έλλειψης 

προσωπικού και τεχνικής ωρίμανσης της ως άνω πρότασης έργου εκτιμάται ότι δεν 

δύναται να προχωρήσει η διαδικασία εκτέλεσης του.  

 

Επειδή ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας οφείλει να ενημερώσει τους οφειλέτες του 

αποστέλλοντας ατομικές ειδοποιήσεις οφειλών (για ταμειακά 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. Η δε ρύθμιση 

έχει ισχύ μέχρι τις 16 επτεμβρίου 2019, δηλαδή δίδεται περίοδος τεσσάρων (4) μηνών 

στους πολίτες για να την αξιοποιήσουν. Ψς εκ τούτου εγκρίνεται να ενισχυθεί ο Κ.Α. 

Εξόδων 00-6221 μέσω αποθεματικού με το ποσό των 4.340,43€ με αναμόρφωση 

προϋπολογισμού. Σέλος ενισχύεται ο Κ.Α. εξόδων 00-6453.0005 που αφορά σε υνδρομή 

σε πρόγραμμα «Γαλάζιες ημαίες με το ποσό των 60,00€ διότι εκ παραδρομής δεν 

καταχωρήθηκε το σωστό ποσό και η ως άνω δαπάνη θα πρέπει να πληρωθεί άμεσα λόγω 

της έναρξης ισχύος του προγράμματος και της ένταξης δύο παραλιών του δήμου μας στο 

ως άνω πρόγραμμα «Γαλάζιες ημαίες» 

 

Με βάση τα ανωτέρω εγκρίνεται η τροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος και η 

αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 ως ακολούθως: 

 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εξόδων μειώνονται ο κάτωθι Κ.Α. Εξόδων και μεταφέρονται 

προς ενίσχυση άλλων Κ.Α. εξόδων μέσω του αποθεματικού ως εξής: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

30-7321.0003 

 

Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη 

δημιουργία χώρους άσκησης πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων στην Σ.Κ. αγαιίκων της 

Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  

-188.540,43 

 

30-7336.0098 Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας 

στις Δ.Ε. του Δήμου λόγω άμεσου και 

-24.800,00 
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προφανή κινδύνου για τη δημόσια υγεία 

(Α.Δ. 28/2019) 

30-7336.0099 Εργασίες εκτάκτων παρεμβάσεων 

πολιτικής προστασίας (πρόληψης και 

αντιμετώπισης) στις Δ.Ε. του Δήμου λόγω 

άμεσου και προφανή κινδύνου για τη 

δημόσια υγεία (Α.Δ. 46/2019) 

-24.800,00 

10-6674 Ανταλλακτικά μηχανογραφικού 

εξοπλισμού (Η/Τ και συναφών) 

-5.000,00 

 

10-7134.0000 Προμήθεια λογισμικών -4.000,00 

10-7135.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΑΙ ΣΗΛΕΥΨΝΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

-3.800,00 

10-7135.0006 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΚΙΑΗ 

ΕΨΣΕΡΙΚΟΤ ΦΨΡΟΤ 

-2.000,00 

00-6223 Κινητή τηλεφωνία -4000,00 

00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του Δήμου 

-4.000,00 

00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων -2.000,00 

00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών 

επιμελητών 

-1.400,00 

9111 Αποθεματικό -60,00 

ΤΝΟΛΟ: -264.400,43 

 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εξόδων ενισχύονται οι κάτωθι Κ.Α. Εξόδων και μέσω του 

αποθεματικού ως εξής: 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

00-6221 

 

Σαχυδρομικά Σέλη  +4.340,43 

 

00-6492.0000 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων 

+250.000,00 

00-6823 Σόκοι υπερημερίας χρήσης +10.000,00 

00-6453.0005 υνδρομή σε πρόγραμμα «Γαλάζιες 

σημαίες» 

+60,00 

ΤΝΟΛΟ: +264.400,43 

 

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

των 1.893,83€. 

 

2) Λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Σην αριθμ. 60/2019 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου περί έγκρισης της 

συμμετοχής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως εταίρος στη Προκήρυξη του προγράμματος 
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Horizon 2020 στην με αριθμ.  H2020-SU-SEC-2018-2019-2020 πρόσκληση με τίτλο: 

“Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient 

societies με την πρόταση RESILOC” «Ανθεκτική Ευρώπη και Κοινωνίες με την 

Καινοτομία των Σοπικών  κοινοτήτων» με επικεφαλή εταίρο το Ερευνητικό Ίδρυμα 

Fraunhofer  Gesellschaft της Γερμανίας 

β) την από 06-08-2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Σμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης & Πληροφορικής όπου μας γνωρίζει ότι εγκρίθηκε η ως άνω πρόταση και ως 

εκ τούτου οφείλουμε να εγγράψουμε στον Προϋπολογισμό με αναμόρφωση το 

εγκεκριμένο πλάνο προϋπολογισμού για το έτος 2019 προκειμένου να ξεκινήσει η 

υλοποίηση των δράσεων που περιλαμβάνονται στην σύμβαση (agreement)  μεταξύ του 

Δήμου και όλων των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

  

Σο ποσό της χρηματοδότησης σύμφωνα με το budgetplan του έργου κατανέμεται στις 

παρακάτω δαπάνες: 

 Αμοιβές εκτάκτου προσωπικού 168.750,00 € 

 Έξοδα μετακίνησης – οδοιπορικά 8.000,00 € 

 Προμήθεια εξοπλισμού 2.000,00 € 

 Διάφορες έμμεσες δαπάνες 44.688,00 € 

 

Όσον αφορά στο σκέλος των Εσόδων δημιουργείται ο κάτωθι Κ.Α. Εξόδων και εγγράφεται 

η παρακάτω  πίστωση ως εξής: 

 

1323.0034 

 

Φρηματοδότηση από την συμμετοχή του 

Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

HORIZON 2020 με το έργο RESILOC 

 

+223.438,00 

 

 

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

εγγράφονται ισόποσα οι παρακάτω  πιστώσεις μέσω αποθεματικού ως εξής: 

 

15-6041.0001 

 

Σακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 

προγράμματος RESILOC 

 

+118.125,00 

 

15-6054.0001 

 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 

προγράμματος RESILOC 

+50.625,00 

 

15-6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων προγράμματος 

RESILOC 

+8.000,00 

15-6474.0001 Διάφορες έμμεσες δαπάνες προγράμματος 

RESILOC 

+44.688,00 

15-7135.0001 Λοιπός εξοπλισμός προγράμματος RESILOC +2.000,00 

 ΤΝΟΛΟ +223.438,00 
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Μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό 

των 1.893,83€, μειοψηφούντων των Δ : Δ. Γκοτσούλια, Η. Καμπέρου, Κ. Ορλώφ, Β. 

Γκοτσόπουλου, Π. Μυλωνά και  Α. Θανόπουλου. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2019. 

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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