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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. 149/2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 27/2020  έκτακτης δια περιφοράς  συνεδρίασης 

του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 

ΘΕΜΑ: «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Σροποποίηση 

Σεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής 

Αχαΐας  έτους 2020.» 

 

την Κάτω Αχαΐα, σήμερα την εικοστή πρώτη  (21η ) του μηνός Δεκεμβρίου (12ου) του 

έτους 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 14.00΄ το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου 

Δυτικής Αχαΐας, συνήλθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 

πρωτ. 11753/18-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη, 

και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις  του άρθρου 67,  του ν. 

3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 ¨ΚΛΕΙΘΕΝΗ¨, 

τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΥΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 30/03/2020, (ΥΕΚA΄ 

75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις 

ΚΤΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΥΕΚ 4385/Β/5-10-2020) και 426/77233/13-11-2020 

εγκυκλίους του ΤΠ.Ε., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και μετά 

από τηλεφωνική επικοινωνία παρουσία της υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών 

οφία Δημ. Κούφη, ζήτησε από τα μέλη να εγκρίνουν το κατεπείγον της συνεδρίασης καθώς 

το θέμα συζήτησης υπόκειται σε περιοριστικές προθεσμίες και την έγκριση του τρόπου 

συνεδρίασης δια περιφοράς, σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις. 

 

Ομόφωνα τα μέλη του Δημοτικού υμβουλίου ενέκριναν το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και την δια περιφοράς συνεδρίασης αυτής .    

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα 

είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού υμβουλίου δήλωσαν  παρόντα και τα δεκαεννέα  (19) 

μέλη:  

 

Παρόντες Απόντες 

  

1. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 

(πρόεδρος)                  

2. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη 

3. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου 

4. Σαπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου                               

5. Καμπέρος Ηλίας του Φρήστου 

6. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 

7. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη 

1. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του 

Αργυρίου 

2. Λιάκος Υίλιππος του Άγγελου 

3. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 

4. ταθόπουλος Ανδρέας του 

Κωνσταντίνου  

5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του 

Παναγιώτη 
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8. ταυρογιαννόπουλος πυρίδωνα του 

Γεωργίου 

9. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του 

Γεωργίου 

10. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 

11. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου 

12. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου  

13. Νικολάου Φρήστος του Γεωργίου 

14. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του 

Παναγιώτη 

15. Μπαχράς Ξενοφώντα του Ιωάννη  

16. Ορδίτης Αλέξιος του πυρίδωνος  

17. τεργιόπουλος Άγγελος του 

Κωνσταντίνου 

18. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Φρήστου  

19. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

6. Σραχάνης πυρίδωνας του Ανδρέα 

7. Δημόπουλος πυρίδωνας του Ιωάννη  

8. Οικονομόπουλος  Νικόλαος του 

Γεωργίου  

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νομίμως ) 

 

 

τη συνεδρίασε δήλωσε παρών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας πυρίδων Νικ. Μυλωνάς, ο 

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

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει. 

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

την τήρηση των πρακτικών. 

 

την συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης, έθεσε 

υπόψη στα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου, το πρώτο (1ο ) θέμα  της ημερήσιας διάταξης  

περί: «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Σροποποίηση Σεχνικού 

Προγράμματος & Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  έτους 2020.»  

 

τη συνέχεια ο αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομίας ταυρογιαννόπουλος πυρίδων 

έθεσε στο σώμα 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 καταστάντοςανεφίκτου προς 

επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου 

κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσαςανάγκας μη 

προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράνδιάθεσις των κατά την προηγουμένηνπαράγραφον 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, αίτινεςήθελονευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και 

επειγούσαςανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  
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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.  

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.  

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη: 

 

 Toν προϋπολογισμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2020 που ψηφίστηκε με την 

αριθ. 31/2020 (ΑΔΑ:ΧΘΦΡΨ9Ν-9Ι1) Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου και 

ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. πρωτ. 46876/24-03-2019 

(ΑΔΑ:6ΟΠΑΟΡ1Υ-Δ58) όμοια απόφαση του υντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου. 
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 Σην ΚΤΑ οικ.55905/29-07-2019 (ΥΕΚ 3054/29-07-2019 τεύχος Β'): “Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 - 

τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης.”  

 

 Σην  αριθ. 11/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για Σροποποίηση του 

Σεχνικού Προγράμματος έτους 2020.  

 

 Tην από 18 Δεκεμβρίου 2020 εισήγηση του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου  

 

Ο αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων Κυριάκος Ορλώφ κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την 

Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος όπως εισηγείται με την αριθ. 11/2020 απόφασή 

της η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. 

 

 Ο αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομίας πυρίδων ταυρογιαννόπουλος κάλεσε τα 

μέλη του Δημοτικού υμβουλίου να ψηφήσουν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 

2020 όπως αυτή την εισηγείται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου.  

 

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

του άρθρου 65 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 αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από  ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ 

Ι» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018), β΄) 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), γ΄) το υπ’ αριθ. πρωτ. 28376/18-7-2012 έγγραφο του Τπουργείου Εσωτερικών, 

δ΄) τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ε.τ.Κ., τχ. 

Α΄, φ. 114/2006), έ ) την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της αρ. 55/2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, στ΄) την υπ’ αριθ. ΚΤΑ οικ. 55905/29.07.2019 «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 

7028/2004 (ΥΕΚ 253 Β΄) απόφασης» (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 3054/29.07.2019), ζ΄)  την υπ’ αριθ. 

30/2020 (ΑΔΑ: ΧΚ0ΚΨ9Ν-Ν2Η) απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου περί έγκρισης του 

Σεχνικού Προγράμματος έτους 2020, η΄) την αριθμ. 31/2020 (ΑΔΑ:ΧΘΦΡΨ9Ν-9Ι1) 

Απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου και ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την 

αριθ. πρωτ. 46876/24-03-2019 (ΑΔΑ:6ΟΠΑΟΡ1Υ-Δ58) όμοια απόφαση του υντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου,  θ΄) την  αριθ. 

11/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για Σροποποίηση του Σεχνικού 

Προγράμματος έτους 2020, ι΄)  την από 18-12-2020 εισήγηση  του Σμήματος Οικονομικών 

Τπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Τπηρεσιών, ι΄) την αριθ. 206/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και την ηλεκτρονική και τηλεφωνική 

ψηφοφορία των μελών  

 

 Α. ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΨΝΑ 

 

Εγκρίνει την Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2020 και 

συγκεκριμένα:  

 Εγγράφουμε στο Σεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου την : ¨Επικαιροποίηση μελέτης για 

τη βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών 

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

ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ¨, ποσού 45.000€ 
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Ψς εξής: 

  Προγραμματική σύμβαση με την Βιώσιμη Πόλη Δίκτυο Δήμων για την εκπόνηση 

της μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης για τη βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη 

δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Σ.Κ. αγαιίκων της Δ.Ε. 

Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ» , ποσού 45.000€, στο πλαίσιο 

Προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 21, παρ. 4 του ν46920/2020 και με σκοπό ο Δήμος μας να υποβάλλει αίτηση  για  

την χρηματοδότηση του έργου στο Πρόγραμμα  «Αντώνης Σρίτσης» του ΤΠΕ. 

 

Β. ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΨΝΑ 

 

Εγκρίνει την 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

οικονομικού έτους 2020 ως εξής: 

 

I. Αναμόρφωση προϋπολογισμού που δεν επηρεάζει το λογιστικό υπόλοιπο του 

αποθεματικού. 

1. Με την από 15ης Δεκεμβρίου εισήγησης της Σεχνικής μας Τπηρεσίας με θέμα: «Αλλαγή 

τίτλου μελέτης στον Π/Τ τοι οικονομικού έτους 2020» ενημερωθήκαμε για τα εξής:  

«Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Toν προϋπολογισμό του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2020 που ψηφίστηκε με την αριθ. 

31/2020 (ΑΔΑ:ΦΘΥΡΧ9Ν-9Ι1) Απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και ελέγχθηκε ως 

προς τη νομιμότητά της με την αριθ. πρωτ. 46876/24-03-2019 (ΑΔΑ:6ΟΠΑΟΡ1Τ-Δ58) 

όμοια απόφαση του υντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδος και Ιονίου. 

 Σο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2020 με τις τροποποιήσεις του όπως ισχύει 

σήμερα στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης για 

τη βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών 

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

(ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ) », ποσού 45.000€. 

 Σην αναγκαιότητα σύνταξη επικαιροποιημένης μελέτης για τη βελτίωση υφιστάμενου 

κτιρίου για τη δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Σ.Κ. 

αγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης την οποία η Τπηρεσία μας αδυνατεί να υλοποιήσει αφενός 

λόγω της τραγικής υποστελέχωσης αυτής και αφετέρου λόγω της έλλειψης της 

αναγκαίας  υλικοτεχνικής υποδομής. 

 Σην δυνατότητα εκπόνησης της μελέτης του υφιστάμενου κτιρίου από την αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία „Βιώσιμη Πόλη‟ (δίκτυο Δήμων ) στο πλαίσιο Προγραμματικής 
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σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 προκειμένου ο Δήμος μας να υποβάλλει την 

χρηματοδότηση του έργο στο Πρόγραμμα «Αντώνης Σρίτσης» του ΤΠΕ 

Παρακαλούμε, όπως φροντίσετε στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού τρέχοντος 

οικονομικού έτους , να εγγραφεί η αντίστοιχη πίστωση για την εκτέλεση των παραπάνω με 

τίτλο: 

Προγραμματική σύμβαση με την Βιώσιμη Πόλη Δίκτυο Δήμων για την εκπόνηση της 

μελέτης «Επικαιροποίηση μελέτης για τη βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία 

χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Σ.Κ. αγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας (ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ) , ποσού 45.000€»  (υνημμένο 1). 

Επιπλέον έχει δοθεί εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου από την ίδια 

υπηρεσία προς τροποποίηση του Σεχνικού προγράμματος, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.  

Για το λόγω αυτό μειώνουμε τον Κ.Α. 64-7411.0001 και δημιουργούμε τον Κ.Α. 00-

6737.0004 αντίστοιχα με το ποσό των 45.000,00€ . 

Με βάση τα ανωτέρω αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός  έτους 2020 ως ακολούθως: 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

64-7411.0001 

Επικαιροποίηση μελέτης για τη 

βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη 

δημιουργία χώρου άσκησης 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην 

Σ.Κ. αγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας  ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ 

-45.000,00 

ύνολο: -45.000,00 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

(Νέος Κ.Α.) 

00-6737.0004 

 

Προγραμματική σύμβαση με την 

Βιώσιμη Πόλη Δίκτυο Δήμων για την 

εκπόνηση της μελέτης 

«Επικαιροποίηση μελέτης για τη 

βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη 

δημιουργία χώρου άσκησης 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην 

Σ.Κ. αγαιίκων της Δ.Ε. Μόβρης του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας  ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ»  

45.000,00 

ύνολο: 45.000,00 
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2. ύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3260/338943/30-12-2019 Κοινή Τπουργική απόφαση ο Δήμος 

μας καθορίσθηκε ως δικαιούχος χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την  υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, 

καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2019 συνολικού ποσού 6.039,78€. Για 

το λόγο αυτό εγγράφουμε στον Κ.Α. 1219.0016 του σκέλους των εσόδων το ποσό των 

6.039,78€ και στους Κ.Α. 00-6495.0005 και 35-6699.0001 του σκέλους των εξόδων τα 

ποσά των 4.794,03€ και 1.245,75€ αντίστοιχα (υνημμένο 2) 

Με βάση τα ανωτέρω αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός  έτους 2020 ως ακολούθως: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

1219.0016 

Επιχορήγηση για την λειτουργία 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς και για την υλοποίηση των 

ενεργειών διαχείρισής τους. 

6.039,78 

ύνολο: 6.039,78 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

00-6495.0005 

Δαπάνες για την περισυλλογή 

ΔΑΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΤΛΛΟΓΗ 

ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΔΕΠΟΣΨΝ ΖΨΨΝ 

4.794,03 

35-6699.0001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΥΨΝ ΓΙΑ 

ΑΔΕΠΟΣΑ  ΖΨΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

1.245,75 

ύνολο: 6.039,78 

 

3. Προς αναπλήρωση των πιστώσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών μέχρι 

το τέλος του έτους μειώνουμε τους κάτωθι Κ.Α. ως εξής: Κ.Α. 00-6823 με το ποσό των 

42.000,00€ και Κ.Α. 00-6511.0002 με το ποσό των 500,00€ και ενισχύουμε τους Κ.Α. 

70.01-6232.00 με το ποσό των 10.0000,00€, Κ.Α. 00-6516.0003 με το ποσό των 500,00€ 

και Κ.Α. 30-6262.0013 με το ποσό των 32.000,00€. 

Με βάση τα ανωτέρω αναμορφώνεται ο προϋπολογισμός  έτους 2020 ως ακολούθως: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 

 

00-6823 

 

Σόκοι υπερημερίας χρήσης -42.000,00 

00-6511.0002 

Σόκοι δανείου για λειτουργ.& 

επενδυτ.αναγκ.(ΑΣΑ 11 & ΔΠ) 

(Μarfin-Δ.Δύμης ) 

-500,00 

ύνολο: -42.500,00 

 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΟ Ε € 
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70.01-6232.00 Μισθώματα κτιρίων 10.000,00 

00-6516.0003 
Φρεωλύσια δανείου τράπεζας για 

λειτουργικές αναγκες ( Marfin-Δύμης ) 
500,00 

30-6262.0013 
Καθαρισμός Δημοτικών Μόνιμων 

εγκαταστάσεων (ΠΑΓΙΑ) 
32.000,00 

ύνολο: 42.500,00 

 

Μετά την παρούσα αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται το Αποθεματικό Κ.Α. 9111, και 

παραμένει στο ποσό των 4.839,76€. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 149/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος  

Σου Δημοτικού υμβουλίου 

 

 

 

 

  ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΝΔ. ΚΟΤΝΑΒΗ 

Ο Πρόεδρος   

Σου Δημοτικού υμβουλίου 

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης 

[υπογραφή] 

Ο Δήμαρχος 

Δυτικής Αχαΐας 

πυρίδων Νικ. Μυλωνάς 

              [υπογραφή] 

Σα μέλη του 

Δημοτικού υμβουλίου 

[υπογραφές] 
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