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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.: 50/2019 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5/2019 τακτικής   συνεδρίασης 

του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 ΘΕΜΑ: «υζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την 

Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος 2019 και 

Τποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού 

Έτους 2019 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.» 

 

την Κάτω Αχαΐα, σήμερα την δεκάτη πέμπτη  (15ηη ) του μηνός Μαρτίου  (3ου) του 

έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου 

Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα 

υνεδριάσεων του Δημοτικού υμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, 

ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2507/08-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Ηλία 

Γεωρ. Καραμπελιά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 2 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 δεκαοκτώ  (18) μέλη:  

 

Παρόντες Απόντες 

1. Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς (πρόεδρος) 

2. Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος 

3. Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος 

4. πυρίδων  Ανδ. Σραχάνης   

5. Αλέξιος  π. Ορδίτης  

6. Άγγελος ωτ. Διακάτος  

7. Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης 

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. Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης 

1. Ξενοφώντας  Ιωαν. Μπαχράς 

2. Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς  

3. Γεώργιος  Κων. Παλαιολόγος  

4. Φρήστος  Ανδ. κάγιας  

5. Πηνελόπη 

Αργ.Παναγιωτοπούλου 

6. Φρήστος  Νικ. Υιλιππόπουλος 

7. Κωνσταντίνος Νικ. Σαπεινός  

8. Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης  

9. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος 

 

 

(Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και                      

προσκλήθηκαν νόμιμα.) 
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15. Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ  

16. Γεώργιος  Νικ. Παναγιωτόπουλος 

17. Φρήστος Παν. Μεντζελόπουλος 

18. Άγγελος Κων. τεργιόπουλος 

 

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. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου, Αλισσού 

2. Ανδρέας Κων.  ταθόπουλος Καραιΐκων 

3. Κωνσταντίνος Δημ. Παρασκευόπουλος Κρίνου 

4. ΒασίλειοςΓεωρ. Γκοτσόπουλος Υράγκα 

ΕΚΠΡΟΨΠΟΙ ΣΟΠΙΚΨΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΨΝ 

1. Αντώνιος Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας 

 

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. 

Διευκρινήσεις: 

 Προσήλθαν: κατά την διάρκεια των διευκρινήσεων – ερωτήσεων ο Δ.. Φρήστος 

κάγιας, Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης  και Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος 

 Αποχώρησαν: μετά τις διευκρινήσεις – ερωτήσεις οι Δ..   Γεώργιος  Νικ. 

Παναγιωτόπουλος Φρήστος Παν. Μεντζελόπουλος Άγγελος Κων. τεργιόπουλος 

και Βασίλειος Αριστ. Γκοτσόπουλος 

 Απουσίαζε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος ο αντιδήμαρχος κος Ράθωσης 

Παναγιώτης. 

 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης τέθηκαν και συζητήθηκαν με ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού υμβουλίου  δύο  (2) θέματα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Ηλίας  Γεωρ. Καραμπελιάς κήρυξε την έναρξη 

της συνεδριάσεως και ο αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομίας κος Αλέξιος Ορδίτης 

εισηγούμενος το πρώτο (1ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης  περί: «υζήτησης και Λήψης 

Απόφασης σχετικά με την Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος 2019 και 

Τποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου 

Δυτικής Αχαΐας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού υμβουλίου 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.  

ΑΔΑ: ΩΙ5ΛΩ9Ν-Ψ0Γ



3 

 

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.  
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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. 

ύμφωνα με την  ΚΤΑ οικ.38347/25.07.2018 (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” μετά τη λήξη της 

χρήσης 2018 και έως το τέλος Υεβρουαρίου του 2019 οι δήμοι υποχρεούνται να 

επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Τ του 2019 και να 

προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά 

αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2018.  

Ειδικότερα στο Άρθρο 5 της εν λόγω ΚΤΑ αναφέρεται: 

 

Άρθρο 5 

Τποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Τ 

1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος Υεβρουαρίου του 2019, οι δήμοι και 

τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες 

κατήρτισαν τον Π/Τ του 2019 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας 

υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν 

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: ΩΙ5ΛΩ9Ν-Ψ0Γ



5 

 

διαμορφωθεί την 31.12.2018, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, 

για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: 

Α) ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΨΝ Ι 

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να 

εγγραφεί στον Π/Τ 2019 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση 

την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑ Ι στον Π/Τ 

2019 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε 

συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2017 ή 2018. την 

περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του 

Π/Τ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2017 

και το έτος 2018 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Τ υποχρεωτικά 

αναμορφώνεται μέχρι το ύψος ποσού του 2017. 

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΨΝ II 

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά 

ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που 

πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η 

συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Τ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 

85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο 

φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2017 ή 2018. την περίπτωση, που το εγγεγραμμένο 

ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι 

υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του 

προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

Γ) ΦΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη 

κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2018 

η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε 

τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών 

λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή 

πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η 

ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών 

λογαριασμών. 

Δ) ΠΛΗΡΨΜΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ ΠΟΕ 

τον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΨΜΕ ΤΠΟΦΡΕΨΕΨΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των 

απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής 

Λογιστικής (π.δ. 315/1999) της 31.12.2018, για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις 

παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. τις περιπτώσεις 

υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε 

περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Τ 2019 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να 

καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς 

ανάληψης υποχρεώσεων. 

Μετά το κλείσιμο του έτους 2018 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2019, το ΤΠ.Ε. 

θα ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Τ αρχές για τον κατάλληλο χρόνο 
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άντλησης των οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και II από τον Κόμβο 

Διαλειτουργικότητας και θα αποστείλει τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία 

έτους 2018 (έλεγχος Φρηματικού Τπολοίπου και Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους δήμους 

χωρικής αρμοδιότητας τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η 

υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών. 

2. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα 

έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 

266 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 

(Α'93) και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου 

τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Τ έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα 

που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο 

προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) 

ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το 

σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 

προϋπολογισμός. Σα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί 

με την αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την 

εποπτεία του δήμου αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και 

ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του Π/Τ. 

3. Με τις αναμορφώσεις υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, 

ολόκληρος ο προϋπολογισμός. Αναφορικά με τον τύπο του αρχείου του Π/Τ που πρέπει 

να υποβάλλεται έπειτα από τις αναμορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στην 

αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕ56Ν-ΛΝΥ) εγκύκλιο του Τπουργείου Εσωτερικών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα  ανωτέρω  με την υπ’ αριθ. 3/2019 απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής και κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών 

εισηγείται  την Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος έτους 2019, στην συνέχεια 

με την 14/2019 απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Εκτελεστικής 

Επιτροπής και της Εισήγηση του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της Δ/νση 

Διοικητικών & Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου,  η Οικονομική Επιτροπή 

προχώρησε σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού 

έτους 2019 την οποία  εισηγείται στο Δ.. και καλώ το σώμα να εγκρίνει την  

Τποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Σροποποίηση του Σεχνικού 

Προγράμματος οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 

 

O Δ.. κ. Γκοτσούλιας Διονύσιος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Ενωτική 

Πρωτοβουλία Δυμαίων Πολιτών – Νέοι Ορίζοντες¨ λαμβάνοντας τον λόγο είπε: Όσο 

αφορά το θέμα της αναμόρφωσης του  Π/ .Παρατηρούμε έλλειψη συνολικού 

σχεδιασμού τεράστιες καθυστερήσεις στην υλοποίηση ακόμη και πολύ μικρών έργων 

όπως η ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων. Σαυτόχρονα υπάρχει  αφαίρεση σημαντικών 

και αναγκαίων έργων, προμηθειών και εργασιών, ενδεικτικά αναφέρουμε την 

προμήθεια απορριματοφόρου πού τόσο ανάγκη έχει ο Δήμος, ειδικά την καλοκαιρινή 

περίοδο, την αφαίρεση τής αγοράς χώρου για πλατεία στην Λακκόπετρα κ.λπ. Πλήρης 

ανικανότητα απορρόφησης κονδυλίων που υπάρχουν σε ακινησία, όπως τα 
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αντιπλημμυρικά έργα στις πληγείσες από την καταστροφική πυρκαγιά, κοινότητες 

Άρλας, Πετροχωρίου, Έλαιοχωρίου, Υώσταινας και ανταμερίου καθώς και την 

επισκευή της Δεξαμενής Κάτω Αχαγιάς. Επιπλέον θίγω στο δημοτικό συμβούλιο για 

μια ακόμη φορά την έλλειψη των απαραίτητων στοιχείων σύνταξης των μελετών που ο 

νόμος 4412/2018  επιβάλλει όσον αφορά τον προσδιορισμό των εργασιών πού θα 

γίνονται αυτές (Σοπική κοινότητα, τοποθεσία, ποσότητες κλπ) καθώς και την 

μετατροπή των προμηθειών σε έργα τα οποία η επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής κακώς παραλαμβάνει διότι υπάρχει σαφής αλλοίωση του αντικειμένου αλλά 

και της διάκρισης μεταξύ, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Σόσο ο Δ/ντης των 

τεχνικών υπηρεσιών, όσο και αναπληρωτής αυτού οφείλουν  να ενημερώνουν τις 

ανάλογες επιτροπές για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, αλλά και 

ενδεικτικά να επισκέπτονται κάποια σημεία παρεμβάσεων λόγω του ότι είναι οι αυτοί 

που θεωρούν την μελέτη. Τπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις αναθέσεις από τον Δήμαρχο 

λόγω κατεπείγοντος που φυσικά προβλέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα, αλλά δεν 

τηρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, όπως η ενημέρωση της τεχνικής υπηρεσίας 

άμεσα για την παρακολούθηση των εργασιών και σύνταξης της μελέτης, καθώς και η 

σύγκληση της οικονομικής επιτροπής στην πρώτη συνεδρίαση μετά την ανάθεση ώστε 

να εγκρίνει ως οφείλει την συγκεκριμένη εξαιρετική διαδικασία και να εισηγηθεί στο 

Δημοτικό υμβούλιο την τροποποίηση του   Π/Τ σε περίπτωση μη ύπαρξης πιστώσεων. 

Σέλος τις παρατηρήσεις αυτές πρέπει να λάβει υπόψη της και η Διευθύντρια των 

οικονομικών υπηρεσιών η οποία από 1/1/2019 εκτελεί στην ουσία καθήκοντα 

επιτρόπου αφού τα εντάλματα πλέον ελέγχονται από τον εκάστοτε Π.Ο.Τ, για την 

νομιμότητα της δαπάνης και την τήρηση των προβλεπόμενων νόμιμων διαδικασιών. 

Εκτιμώ ότι οι υπηρεσίες σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους οφείλουν  να διασφαλίζουν 

με κάθε τρόπο την νομιμότητα. 

  

O Δ.. κ. Κουνάβης Παναγιώτης επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Αυτοδιοικητική 

Κίνηση Δυτικής Αχαΐας (Α.ΚΙ.Δ.Α) λαμβάνοντας το λόγο είπε τα εξής: Έχουμε 

συνολικά τοποθετηθεί κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού και του τεχνικού 

προγράμματος τους λόγους που καταψηφίσαμε και καταψηφίζουμε και τώρα. 

Σο τεχνικό πρόγραμμα έχει  ένα έργο μόνο από ιδίους πόρους 100% του δήμου και 

δείχνει την οικονομική δυσχέρεια του Δήμου από την πολιτική σας . Έργο που 

εκκρεμεί χρόνια και χάθηκε και η χρηματοδότηση. Είναι προβληματικό ότι δεν 

περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα, ούτε την προμήθεια ειδικού οχήματος από το 

πρόγραμμα Υιλόδημος ούτε τις παιδικές χαρές επίσης από το ίδιο πρόγραμμα.   

 

Ο Δ.. κ. Θανόπουλος Αλέξιος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨Λαϊκή 

υσπείρωση¨ λαμβάνοντας το λόγο είπε τα εξής: Έχουμε καταψηφίσει και το Σεχνικό 

Πρόγραμμα 2019 και τον Προϋπολογισμό 2019, δεν έχει αλλάξει κάτι στην Θέση αυτή 

καθώς δεν προκύπτουν λύσεις στα προβλήματα των συμπολιτών μας. 
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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), β) την ΚΤΑ οικ.38347/25.07.2018 (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”,  γ) τον προϋπολογισμό του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2019 που 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, δ) την από 12 Μαρτίου 2019 εισήγηση του Σμήματος Οικονομικών 

Τπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου, ε) 

την από 8 Μαρτίου 2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Σεχνικών Τπηρεσιών,  στ΄) την 

αριθ. 3/2019  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ζ΄) την αριθ. 14/2019 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

Α. ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ 

με ψήφους υπέρ δώδεκα (12) και ψήφους κατά πέντε (5) εκ των οποίων οι τρείς (3) 

παρόν 

 

Εγκρίνει την Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος 2019 η οποία διαμορφώνεται 

ως εξής: 

 

Πίνακας αναμορφούμενου Σεχνικού Προγράμματος έτους 2019 

 
 

Τίτλος Π/Υ 2019 
Πηγή 

χρημ/σης 
Είδος Παρατηρήσεις 

ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΚΤΙΙΟΥ ΓΙΑ ΤΘ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑ 
ΧΩΟΥ ΑΣΚΘΣΘΣ 
ΡΟΛΙΤIΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΩΝ ΣΤΘ Τ.Κ. 
ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ ΤΘΣ Δ.Ε. ΜΟΒΘΣ 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΧΑΙΑΣ  

195.041,82 Δ.Ρ. Ζργο 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
(Συμπεριλαμβάνεται 
και το ποςόν για τθν 

ςε ςχζδιο 1θ Σ.Σ.) 

Καταςκευι πλατείασ Τ.Κ. 
Κρίνου 

14.678,96 ΣΑΤΑ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

Διαμόρφωςθ πλατείασ Αγ. 
Νικολάου Σπάτα 

10.080,00 ΣΑΤΑ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

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/
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Αντικατάςταςθ εςωτερικϊν 
δικτφων φδρευςθσ ΤΚ Αγίου 
Στεφάνου και Χαϊκαλίου 
(Συμμετοχι ΔΕΥΑΔ βάςει 
Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ) 

80.413,00 
Ρρογρ. Σφμβ. 

ΔΕΥΑΔ 
Ζργο 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
(Αφορά ςτθ 

ςυμμετοχι τθσ 
ΔΕΥΑ Δυμαίων ςτο 

ζργο για τισ μθ 
επιλζξιμεσ 

δαπάνεσ του: ωσ θ 
αρικ. 3751/15-9-

2016 Ρράξθ 
ζνταξθσ και ωσ θ 

ςε ςχζδιο 
εγκρικείςα από 

τθν οικεία 
Διαχειριςτικι 

Αρχι ςφμβαςθ) 

Καταςκευι τοίχου 
αντιςτιριξθσ ςτθν ΤΚ Κϊμθσ 
ΔΕ Ωλενίασ 

7.278,00 ΣΑΤΑ Ζργο ΝΖΟ 

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΚΤΙΙΟΥ ΑΡΠ 
ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΔΩΕΑ ΣΤΘΝ ΚΑΤΩ 
ΑΧΑΙΑ 

13.360,69 ΣΑΤΑ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΚΤΙΙΟΥ ΑΡΠ 
ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΔΩΕΑ ΣΤΘΝ ΚΑΤΩ 
ΑΧΑΙΑ (1θ Σ.Σ.) 

7.676,20 ΣΑΤΑ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

Επείγουςα αποκατάςταςθ 
οδοφ ςτθν Τ.Κ. Σαντομερίου 

4.500,00 ΣΑΤΑ Ζργο ΝΖΟ 

Μελζτθ ανάπλαςθσ τμιματοσ 
παραλιακισ ηϊνθσ Κάτω 
Αχαΐασ  (περιοχι Καλφβεσ) 

5.559,60  ΣΑΤΑ Μελζτθ ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘ 

ΜΕΛΕΤΘ ΑΝΑΡΛΑΣΘΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΗΑΑΚΙΟΥ  

9.000,00 ΣΑΤΑ Μελζτθ ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘ 

ΤΟΡΙΚΟ ΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΓΙΑ 
ΤΘΝ ΙΔΥΣΘ ΝΕΟΥ 
ΚΟΙΜΘΤΘΙΟΥ ΣΤΘΝ Δ.Ε. 
ΔΥΜΘΣ  

11.685,00 ΣΑΤΑ Μελζτθ ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘ 

Δθμιουργία Μουςείου 
πολιτιςτ. κλθρονομιάσ ΔΕ 
ΩΛΕΝΙΑΣ 

16.638,00 ΤΑΣ Ζργο  ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
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ΥΔΕΥΣΘ ΧΥΤΑ Δ.ΑΧΑΙΑΣ-
ΕΓΟΣΤ.ΕΡΕΞΕ.ΣΤΕ.ΑΡΟΒΛ.-
ΦΛΟΚΑ ΜΕΣΩ 
ΜΑΗΑΑΚΙΟΥ(ΘΘΣΕΑΣ). 

161.558,28 ΘΘΣΕΑΣ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

ΑΝΟΥΞΘ ΔΥΟ ΥΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΓΕΩΤΘΣΕΩΝ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ 

3.371,20 ΥΡ.ΕΣ. Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

Αντικατάςταςθ εςωτερικϊν 
δικτφων φδρευςθσ ΤΚ Αγίου 
Στεφάνου και Χαϊκαλίου 

179.905,13 ΕΣΡΑ Ζργο 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
(Σχετ.: Θ αρικ. 

3751/15-9-2016 
Απόφαςθ Ζνταξθσ 

του 
Ρεριφερειάρχθ 
Δυτ. Ελλάδασ, 

ΑΔΑ: ΨΟ0Μ7Λ6-
67Ε) (Επίκειται 

υπογραφι 
ςφμβαςθσ με το 
νζο ανάδοχο Ι. 
Σταυρόπουλο, 

Ε.Δ.Ε.) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΑ 
ΣΤΟ ΔΘΜΑΧΕΙΟ ΤΟΥ ΡΩΘΝ 
ΔΘΜΟΥ ΜΟΒΘΣ 

37.091,14 ΘΘΣΕΑΣ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΚΤΙΙΟΥ (ΜΕΓΑΛΟ ΡΑΛΑΤΙ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΤΘ ΜΕΤΑΤΟΡΘ 
ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΛΑΟΓΑΦΙΚΘΣ – ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΘΣ 
ΚΛΘΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΘΝ Δ.Κ. 
ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΤΘΣ Δ.Ε. ΛΑΙΣΟΥ 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΧΑΙΑΣ 
LEADER 

95.616,29 LEADER Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΟΔΟΡΟΙΙΑΣ Δ.Ε. 
ΩΛΕΝΙΑΣ 

27.720,78 ΘΘΣΕΑΣ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΩΣΙΑ ΤΘΣ 
ΟΔΟΡΟΙΙΑΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΡΟΣ 
ΧΥΤΑ ΔΥΤ.ΑΧΑΙΑΣ 

93.359,70 
 

ΘΘΣΕΑΣ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΩΣΘ ΟΔΟΥ 
ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΡΟΣ ΧΥΤΑ 
ΔΥΤ.ΑΧΑΙΑΣ 

15.940,49 ΘΘΣΕΑΣ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

Δθμοτικι Οδοποιία 35.892,23 ΘΘΣΕΑΣ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

Τεχνικά- οδοςτρωςία τθσ 
οδοποιίασ πρόςβαςθσ προσ 
ΧΥΤΑ Δυτ. Αχαΐασ (1θ 
Συμπλθρωματικι Σφμβαςθ) 
(ΘΘΣΕΑΣ 

169.810,04 ΘΘΣΕΑΣ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

Κατεδαφίςεισ επικίνδυνων και 
ετοιμόρροπων κτιςμάτων 

72.984,00 ΤΑΣ Ζργο ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

Επιςκευι ιςόγειου κτθρίου 
πολλαπλϊν χριςεων Ο.Σ. (ΤΚ 
Σαγείκων) 

8.835,12 ΤΑΣ Ζργο  ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

Αποκατάςταςθ ηθμιϊν από 
ςειςμό(ΥΡΕΣ) 

44.205,35 ΥΡΕΣ Ζργο  ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ - ΒΕΛΤΙΩΣΘ ΚΑΙ 
ΣΘΜΑΝΣΘ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΜΟΝΟΡΑΤΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΣΤΘΝ Τ.Κ. 
ΡΕΤΟΧΩΙΟΥ ΤΘΣ Δ.Ε. 
ΔΥΜΘΣ,Τ.Κ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΣΡΑΤΩΝ,Τ.Κ. ΡΕΤΑ ΤΘΣ Δ.Ε. 
ΛΑΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΘΝ Τ.Κ. 
ΣΑΝΤΟΜΕΙΟΥ ΤΘΣ Δ.Ε. 
ΩΛΕΝΙΑΣ 

16.097,74 LEADER Ζργο 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
(Σχετ. Θ αρικ. 

5374/22-7-2016 
Απόφαςθ του Γ.Γ. 

Αγροτικισ Ρολιτικισ 
και Διαχ/ςθσ 

Κοινοτικϊν Ρόρων, 
ΑΔΑ: 7Ω774653ΡΓ-

6Ω8) 
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ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΒΥΣΩΝ ΣΤΘΝ 
ΘΕΣΘ ΚΕΦΑΛΟΒΥΣΟΥ 
ΡΟΤΩΝ ΤΘΣ Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΣΤΘ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΘΣ 
ΟΙΟΓΑΜΜΘΣ 
ΒΕΛΙΤΣΩΝ,ΚΑΝΔΑΛΟΥ ΤΘΣ Δ.Ε. 
ΛΑΙΣΟΥ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΔΥΤΙΚΘΣ 
ΑΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΝΟΜΟ ΘΛΕΙΑΣ LEADER 

6.930,53 LEADER Ζργο 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
(Σχετ. Θ αρικ. 

5374/22-7-2016 
Απόφαςθ του Γ.Γ. 

Αγροτικισ Ρολιτικισ 
και Διαχ/ςθσ 

Κοινοτικϊν Ρόρων, 
ΑΔΑ: 7Ω774653ΡΓ-

6Ω8) 

ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΡΘΤΑ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ 
ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ ΝΙΦΟΑΙΪΚΩΝ 
ΔΘΜΟΥ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΧΑΪΑΣ Ν. 
ΑΧΑΪΑΣ 

129.012,29 Γ.Γ.Α. (Ρ.Δ.Ε.) Ζργο 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
(Σχετ.: Θ ΣΑΕ 016 

ΤΟΡ.1/25-10-2016 
του Υφυπουργοφ 

Οικονομίασ, 
Ανάπτυξθσ & 

Τουριςμοφ, ΑΔΑ: 
7Ι234635Ο7-99Ν) 

Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων 
που δθμιουργικθκαν από τθ 
λειψυδρία: Επιςκευι 
υδατόπυργου Κάτω Αχαΐασ 

150.000,00 
Ρ.Δ.Ε. (ΣΑΕ 

055) 
Ζργο 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΟ 
(Σχετ.: Θ 

αρικ.17636/29-5-
2017 Απόφαςθ 

Χρθματοδότθςθσ 
του Υπουργοφ 

Εςωτερικϊν, ΑΔΑ: 
ΩΘ6Τ465ΧΘ7-Ξ1Α) 

Βελτίωςθ υφιςτάμενου 
αγροτικοφ δικτφου τθσ Δ.Ε. 
Μόβρθσ 

475.000,00 
ΡΑΑ 2014-

2020 
Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ με 
αρικ. 1887/24-5-
2018 Απόφαςθ του 
Ρεριφερειάρχθ 
Δυτικισ Ελλάδασ, 
ΑΔΑ: 6Σ9Σ7Λ6-9ΓΟ) 

Βελτίωςθ υφιςτάμενου 
αγροτικοφ δικτφου τθσ Δ.Ε. 
Λαρίςου 

580.000,00 
ΡΑΑ 2014-

2020 
Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ με 
αρικ. 1887/24-5-
2018 Απόφαςθ του 
Ρεριφερειάρχθ 
Δυτικισ Ελλάδασ, 
ΑΔΑ: 6Σ9Σ7Λ6-9ΓΟ) 

Ανάπλαςθ ιςτορικοφ και 
εμπορικοφ κζντρου Κάτω 
Αχαίασ Δ. Αχαίασ (ΤΜΘΜΑ Ι)  

257.291,32 ΕΣΡΑ Ζργο 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘ 
(ΣΧΕΤ.: Θ αρικ. 

1507/20-4-2016 
Απόφαςθ Ζνταξθσ 

του Ρεριφ/ρχθ Δυτ. 
Ελλάδασ, ΑΔΑ: 
7ΙΟΦ7Λ6-ΣΞΦ) 

Επζκταςθ ζργων ανάπλαςθσ 
οικιςμοφ Κάτω Αχαΐασ - 2θ 
φάςθ ανάπλαςθσ 

2.372.407,64 ΕΣΡΑ Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ με 
αρικ. 617/22-2-2018 

Απόφαςθ του 
Ρεριφερειάρχθ 

Δυτικισ Ελλάδασ, 
ΑΔΑ: ΨΤΦΩ7Λ6-

1ΤΣ) 
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Ανάπλαςθ του κτιρίου των 
αποκθκϊν ΑΣΟ και τθν 
μετατροπι τουσ ςε 
Βιοκλιματικό Ρολιτιςτικό 
Κζντρο Ρολλαπλϊν Χριςεων 
και διαμόρφωςθ του 
περιβάλλοντα χϊρου 

1.047.120,42 ΕΣΡΑ Ζργο 

Νζο Ζργο: ΕΡ 
«Ανταγωνιςτικότθτα 
Επιχειρθματικότθτα 

και Καινοτομία 
2014-2020 του 

Υπουργείου 
Οικονομίασ & 

Ανάπτυξθσ 

Μελζτθ ΓΡΣ/ΣΧΟΟΑΡ Δ.Ε. 
ΔΥΜΘΣ ΔΥΤΙΚΘΣ ΑΧΑΙΑΣ 

59.899,04 Ρ.Δ.Ε. Μελζτθ 

ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΘ 
(ΣΧΕΤ.: Θ με αρικ. 

136042/19-12-2016 
Απόφαςθ του 
Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ 
Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ, ΑΔΑ: 
ΨΒΙΟ4653Ο7-ΘΣΚ) 

Επιςκευι, ςυντιρθςθ 
ςχολικϊν κτιρίων και αφλειων 
χϊρων και λοιπζσ δράςεισ 

132.400,00 ΡΔΕ Ζργο 

ΝΖΟ - Ρρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΘΜΟΣ ΙΙ 
(ΣΧΕΤ.: Θ με αρικ. 
40693/3-8-2018 
Απόφαςθ του 
ΥΡ.ΕΣ., ΑΔΑ: 
6ΡΗΜ465ΧΘ7-ΜΘΗ) 

Καταςκευι γεφυριδίων ςτθν 
Τ.Κ. Ρετροχωρίου (Βυκοφλκα) 
τθσ Δ.Ε. Δφμθσ για λόγουσ 
κατεπείγουςασ 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ' 

19.090,00 ΡΔΕ Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ από 
14/05/2018 
Απόφαςθ του 
Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν, 
ΑΔΑ:91Τ465ΧΘ7-
ΚΓΕ) 

Καταςκευι γεφυριδίου ςτθν 
Τ.Κ. Άρλα (κζςθ "1")τθσ Δ.Ε. 
Ωλενίασ για λόγουσ 
κατεπείγουςασ 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ' 

24.650,00 ΡΔΕ Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ από 
14/05/2018 
Απόφαςθ του 
Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν, 
ΑΔΑ:91Τ465ΧΘ7-
ΚΓΕ) 

Καταςκευι γεφυριδίου ςτθν 
Τ.Κ. Άρλα (κζςθ "2")τθσ Δ.Ε. 
Ωλενίασ για λόγουσ 
κατεπείγουςασ 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ' 

19.060,00 ΡΔΕ Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ από 
14/05/2018 
Απόφαςθ του 
Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν, 
ΑΔΑ:91Τ465ΧΘ7-
ΚΓΕ) 

Καταςκευι γεφυριδίου ςτθν 
Τ.Κ. Άρλα (κζςθ "3")τθσ Δ.Ε. 
Ωλενίασ για λόγουσ 
κατεπείγουςασ 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ' 

26.180,00 ΡΔΕ Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ από 
14/05/2018 
Απόφαςθ του 
Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν, 
ΑΔΑ:91Τ465ΧΘ7-
ΚΓΕ) 

ΑΔΑ: ΩΙ5ΛΩ9Ν-Ψ0Γ



14 

 

Καταςκευι γεφυριδίου ςτθν 
Τ.Κ. Άρλα (κζςθ "4")τθσ Δ.Ε. 
Ωλενίασ για λόγουσ 
κατεπείγουςασ 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ' 

22.470,00 ΡΔΕ Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ από 
14/05/2018 
Απόφαςθ του 
Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν, 
ΑΔΑ:91Τ465ΧΘ7-
ΚΓΕ) 

Καταςκευι γεφυριδίων ςτθν 
Τ.Κ. Ελαιοχωρίου (κζςθ "1") 
τθσ Δ.Ε. Δφμθσ για λόγουσ 
κατεπείγουςασ 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ' 

22.780,00 ΡΔΕ Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ από 
14/05/2018 
Απόφαςθ του 
Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν, 
ΑΔΑ:91Τ465ΧΘ7-
ΚΓΕ) 

Καταςκευι γεφυριδίων ςτθν 
Τ.Κ. Ελαιοχωρίου (κζςθ "2") 
τθσ Δ.Ε. Δφμθσ για λόγουσ 
κατεπείγουςασ 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ' 

20.290,00 ΡΔΕ Ζργο 

ΝΖΟ (ΣΧΕΤ.: Θ από 
14/05/2018 
Απόφαςθ του 
Υπουργοφ 
Εςωτερικϊν, 
ΑΔΑ:91Τ465ΧΘ7-
ΚΓΕ) 

 

 

 

B1.  ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ 

με ψήφους υπέρ δώδεκα (12) και ψήφους κατά πέντε (5) εκ των οποίων οι τρείς (3) 

παρόν 

 

Εγκρίνει την Τποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού  έτους 2019 

ενσωματώνοντας την Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019 του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας  ως κάτωθι:  

1. Σο χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου κατά την 31/12/2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των 
1.324.480,04€ έναντι ποσού 2.047.993,14€ που προϋπολογίστηκε. Σο ταμειακό υπόλοιπο κατά 
την 31/12/2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των 1.324.480,04€ εξαιτίας  
α) της απόσβεσης του δανείου (αρ. 116/22-04-2016 συμβολαίου) από το Σ.Π. & Δανείων, 
κεφαλαίου 1.633.743,42€, για χρηματοδότηση χρεών του Δήμου, που προέρχονται από πάσης 
φύσεως δαπάνες, προς εξόφληση των οφειλών του, για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2016, με 
σκοπό την εξυγίανσή του, όπως αναφέρονται στις συνημμένες στην με αρ,. 206/2015 
απόφαση του Δημοτικού του υμβουλίου καταστάσεις, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΥΕΚ 47/A/11-5-2015), στο πλαίσιο του εδαφίου (iν) της παρ. 1 
του άρθρου 2 του Π.δ.169/2013 (Α΄ 272). Σο ποσό της απόσβεσης του ως άνω δανείου 
αφορούσε στην επιστροφή του αδιάθετου εκταμιευμένου δανείου ποσού 243.215,15€ καθώς 
και στην απόσβεση του μη εκταμιευθέντος ποσού δανείου 110.776,61€. Η ως άνω 
τακτοποίηση είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής δόσης για το 2019 
κατά 46.000,00€. 
β) της εξόφλησης των υποχρεώσεων του δήμου προς τρίτους, όπου είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των Πληρωμών Τποχρεώσεων ΠΟΕ κατά 132.825,83 € σε σχέση με την πρόβλεψη 
κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού. 
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2. Η Ομάδα Εσόδων Ι κατά την 31/12/2018 διαμορφώθηκε στο ποσό των 3.398.965,60€  (βάση 
των εισπράξεων που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας 
για το 2018) έναντι ποσού 3.397.417,00€. Επισημαίνεται ότι η Ομάδα Εσόδων Ι (ίδια έσοδα) 
περιλαμβάνει τις κάτωθι κατηγορίες εσόδων: 

 

ΚΑ. ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΩΝ Ι. 

01 ΠΡΟΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

02 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

03 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 

04 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

05 ΥΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΥΟΡΕ 

07 ΛΟΙΠΑ ΣΑΚΣΙΚΑ ΕΟΔΑ 

11 ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

14 ΔΩΡΕΕ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕ - ΚΛΗΡΟΔΟΙΕ 

15 ΠΡΟΑΤΞΗΕΙ - ΠΡΟΣΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΣΑΚΣΑ ΕΟΔΑ 

21 ΕΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΥΟΡΑ -
ΣΑΚΣΙΚΑ 

22 ΕΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΤ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΣΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΣΗ ΥΟΡΑ -
ΕΚΣΑΚΣΑ 

  ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑ Ι. 

 

3. Η Ομάδα Εσόδων ΙΙ (KAE 32) «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα 

παρελθόντα έτη» μετά την αναμόρφωση διαμορφώνεται στο ποσό 3.923.035,38€ έναντι του 

ποσού 3.722.519,55€ που προϋπολογίστηκε. Η Ομάδα Δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης 

εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» 

διαμορφώνεται στο ποσό 3.447.134,00€ € έναντι του ποσού 3.269.991,00 € που 

προϋπολογίστηκε. Η διαφορά του 32 μείον 85, σύμφωνα με την ΚΤΑ, διαμορφώθηκε στο ποσό 

των 475.901,00€.  

4. Ο ΚΑΕ 81 «Πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ» διαμορφώθηκε στο ποσό των 629.883,84€ έναντι 

του ποσού των 762.709,67€ που προϋπολογίστηκε. Η θετική διαφορά ποσού 132.825,83€€ 

οφείλεται στην πληρωμή των υποχρεώσεων προς τρίτους παρά τις έκτακτες και απρόβλεπτες 

δαπάνες που προέκυψαν για την αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τα 

καταστροφικά φυσικά φαινόμενα. 

5. ύμφωνα την αριθμ. 3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί τροποποίησης του 

Σεχνικού Προγράμματος έτους 2019 έγιναν εγγραφές στο Προϋπολογισμό έτους 2019 και 

λοιπές τροποποιήσεις με αντίστοιχη ενίσχυση ή μείωση Κ.Α. Εξόδων προκειμένου να 

καλυφθούν δαπάνες οι οποίες δεν δύνατο να εκτιμηθούν κατά τη σύνταξη του αρχικού 

προϋπολογισμού με μήνα αναφορά τον Ιούλιο του έτους 2018, όπως αυτές αποτυπώνονται 

στους παρακάτω πίνακες 

6. ύμφωνα με την αριθμ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του 

Προϋπολογισμού έτους 2019 και κατόπιν εισηγήσεως των καθ’ ύλην αρμοδίων Αντιδημάρχων 

προτάθηκαν οι παρακάτω αναμορφώσεις σύμφωνα με τον πολιτικό σχεδιασμό και 

προγραμματισμό της δημοτικής αρχής  ήτοι: μείωση του Κ.Α. Εξόδων 00-6492.0000 

«Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων κατά 
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250.000,00€» λόγω εκτίμησης βάσει στοιχείων της Νομικής Τπηρεσίας ότι δεν θα εκδοθούν 

εντός του έτους τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες 

δαπάνες και αφετέρου ότι θα ασκούνται ένδικα μέσα σε τυχόν πρωτόδικες αποφάσεις από τα 

αρμόδια συλλογικά όργανα. 

7. ύμφωνα με την αριθμ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του 

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

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος προτάθηκε η ενίσχυση της πίστωσης των Κ.Α. Εξόδων για 

την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων υπηρεσιών της Δ.Ε. Δύμης 

συνολικού διαμορφωθέντος ποσού 45.000,00€ και  της Δ.Ε. Λαρίσου συνολικού 

διαμορφωθέντος ποσού 55.000,00€, σύμφωνα με στοιχεία αμοιβών συναφών υπηρεσιών σε 

άλλους δήμους. Επίσης, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου 

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος προτείνεται η μεταφορά της πίστωσης ποσού 150.000,00€ για 

την προμήθεια απορριμματοφόρου προς ενίσχυση άλλων κωδικών δαπανών που χρήζουν 

άμεσης κάλυψης αναγκών, διότι αναμένεται να εκδοθεί σύντομα σχετική πρόσκληση του 

προγράμματος ΥΙΛΟΔΗΜΟ για επιχορήγηση δήμων για τη προμήθεια απορριμματοφόρου. 

Επίσης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος επικαλούμενος το αρ. 

πρωτ. 1385/2019 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, εισηγήθηκε την 

μεταφορά της πίστωσης της δαπάνης για καθαρισμούς χειμάρρων από αυτοφυή βλάστηση 

ποσού 24.800,00€ προς ενίσχυση άλλων κωδικών δαπανών διότι δυνάμει του αρθρ. 224 του 

Ν.4555/2018 η εν λόγω αρμοδιότητα ανήκει στις Περιφέρειες. Επίσης, εισηγήθηκε την 

μεταφορά των πιστώσεων για δαπάνες ηλεκτρολογικού υλικού ανά Δ.Ε. στην υπηρεσία 

καθαριότητας (ανταποδοτική υπηρεσία) λόγω του ότι τα εν λόγω προς προμήθεια είδη για το 

έτος 2019 έχουν αποκλειστικά ανταποδοτικό χαρακτήρα. Όσον αφορά τις επιχορηγούμενες 

δράσεις πυροπροστασίας συνολικού ύψους 78.000,00€ για το 2019 σύμφωνα με την ΚΤΑ, 

εισηγήθηκε τη μη τροποποίηση αυτών δοθέντων ότι αφορούν εργασίες καθαρισμού άκρως 

αναγκαίες για το δήμο σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία και ανάγκες του δήμου. 

8. ύμφωνα με την αριθμ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του 

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

Έργων, προτάθηκε 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 εκκρεμεί 

η χορήγηση  διευκρινήσεων από το Πράσινο Σαμείο σχετικά με τη λήψη των προβλεπομένων 

αδειοδοτήσεων. 

9. ύμφωνα με την αριθμ. 4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης του 

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

Έργων, προτάθηκε σχετικά με την πίστωση ποσού 40.000,00 € για αγορά οικοπέδου στην 

Λακκόπετρα για κατασκευή πλατείας να μεταφερθεί  η ως άνω πίστωση από τον κωδικό 

εξόδων 30-7112.0024 του προϋπολογισμού διότι επί δύο χρόνια ήταν εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό αλλά τελικά δεν έγινε δημοπρασία επειδή δεν υπήρξε ενδιαφερόμενος, οπότε 

αν τυχόν βρεθεί ενδιαφερόμενος θα εγγραφεί η σχετική πίστωσης με αναμόρφωση στον 

προϋπολογισμό.  

10. Κατόπιν του αρ. πρωτ. οικ. 12758/18-1-2019 του Αυτοτελούς Σμήματος ΠΑΜ-ΠΕΑ της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, το οποίο έλαβε τον αριθμ. 

πρωτ. 703/23-1-2019 εισερχομένου εγγράφου του Δήμου, με θέμα: «ειρήνες υναγερμού () 

Πολιτικής Άμυνας», οφείλουμε να εγγράψουμε με κωδικό δαπάνης (672) «Εισφορά για την 

εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού» πίστωση (ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ) ποσού 0,10% 

επί των τακτικών εσόδων (η πίστωση θα αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση 

σειρήνων ή άλλων μέσων σήμανσης συναγερμού).  
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11. Κατόπιν της αρ. πρωτ. 60791/2018 απόφασης του Τπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ένταξη 

Πράξης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Πρόγραμμα «ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ», στο πλαίσο της 

Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» 

εντάχθηκε η πράξη «Προμήθεια μηχανήματος έργου (ισοπεδωτή/grader) του δήμου Δυτικής 

Αχαΐας» συνολικού προϋπ/σμού 312.480,00€, ήτοι 240.000,00€ από ΠΔΕ Τπ. Εσωτερικών 

ΑΕ055 2017Ε05500010 και 72.480,00€ Ίδιοι Πόροι του δήμου, εγγράφονται σε Κ.Α. 

Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού, όπως αυτοί αποτυπώνονται στους παρακάτω 

πίνακες. 

12. Κατόπιν της αριθμ. πρωτ.. 7493/2524/Α3/19-11-2018 απόφασης ένταξης της Πράξης 

«Ανάπλαση του κτιρίου των αποθηκών ΑΟ και την μετατροπή τους σε Βιοκλιματικό 

Πολιτιστικό Κέντρο Πολλαπλών Φρήσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου» με 

κωδικό ΟΠ 5021780 στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020 του Τπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης», συνολικού ποσού 1.047.120,42€ 

εγγράφεται ισόποσα η ως άνω πίστωση σε Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού, όπως 

αυτό εμφαίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

13. Κατόπιν 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» δυνάμει του 

άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, στην επιχείρηση «ΜΠΙΚΟ ΚΨΝ/ΝΟ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε.» 

ποσού 24.800,00€, προτείνεται η εγγραφή της σχετικής πίστωσης σε Κ.Α. Εξόδων του 

προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρ. 158 παρ. 7 του Ν.3463/2006. Επισημαίνεται ότι η ως 

άνω απόφαση Δημάρχου θα πρέπει να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή κατά τα 

οριζόμενα του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 προκειμένου να καταστεί πληρωτέα 

δαπάνη. 

14. Κατόπιν 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» δυνάμει του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝ. ΡΑΘΨΗ» ποσού 24.800,00€, προτείνεται η εγγραφή 

της σχετικής πίστωσης σε Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρ. 158 παρ. 7 

του Ν.3463/2006. Επισημαίνεται ότι η ως άνω απόφαση Δημάρχου θα πρέπει να εγκριθεί από 

την Οικονομική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 

προκειμένου να καταστεί πληρωτέα δαπάνη. 
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Αναλυτικά:       Ω ΠΡΟ ΣΑ ΕΟΔΑ 
 
ΜΕΙΩΕΙ Κ.Α. ΕΟΔΩΝ 
 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 

ΣΕΛΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

1322.0026 ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ  Π.Γ.Δ. ΓΤΜΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ(ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 
ΑΠΟ ΣΟ ΠΓΔ) 

156.454,26 -96.555,22 59.899,04 

1322.0027 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ ΣΟ ΓΖΠΔΓΟ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 
ΝΗΦΟΡΑΗΗΚΩΝ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ(ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΠΓΔ) 

245.139,55 -116.127,26 129.012,29 

3212 Σέιε θαη δηθαηώκαηα ύδξεπζεο. 840.000,00 -41.460,23 798.539,77 
3213 Σέιε θαη δηθαηώκαηα άξδεπζεο. 19.577,82 -1.534,94 18.042,88 
3214 Σέιε θαη δηθαηώκαηα απνρέηεπζεο. 55.000,00 -1.559,04 53.440,96 
3217 Δηζθνξά ιόγσ έληαμεο ε επέθηαζεο πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ. 32.000,00 -3.278,20 28.721,80 
3219.0007 Σέινο δηακνλήο παξεπηδεκνύλησλ (άξζξν 6 Ν. 1080/80, άξζξν 27 παξ. 10 Ν. 

2130/93). 
55.000,00 -1.566,75 53.433,25 

3223 Πξόζηηκα - θιήζεηο 970,00 -0,15 969,85 
5111 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε 

ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ 
280.000,00 -130.000,00 150.000,00 

5112 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα πηζηώζεηο πξννξηδόκελεο 
γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 

80.000,00 -40.000,00 40.000,00 

5119 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη 
δαπαλώλ ηνπ δήκνπ 

97.628,35 -87.628,35 10.000,00 

5121 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε 
ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ εηώλ 

73.508,69 -15.852,32 57.656,37 

5122 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα (εθηόο ΠΓΔ) γηα πηζηώζεηο 
πξννξηδόκελεο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο 

450.000,00 -162.453,18 287.546,82 

5124 Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ην ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΗΩΝ 
ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ (ΔΠΑ θαη Δζληθό ΠΓΔ) 

400.000,00 -340.341,99 59.658,01 
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5129 ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη 
δαπαλώλ ηνπ δήκνπ 

384.000,00 -204.000,00 180.000,00 

 
 
 
Αναλυτικά:  

         Ω ΠΡΟ ΣΑ ΕΟΔΑ 
 
ΑΤΞΗΕΙ Κ.Α. ΕΟΔΩΝ 
 
 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 

ΣΕΛΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

1315.0001 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ έξγνπ, νρεκάησλ ή/θαη ζπλνδεπηηθνύ εμνπιηζκνύ  
(ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ ) 

0,00 240.000,00 240.000,00 

1328.0008 Αλάπιαζε ηνπ θηηξίνπ ησλ απνζεθώλ ΑΟ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε Βηνθιηκαηηθό 
Πνιηηηζηηθό Κέληξν Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ θαη δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ 
(ΔΠΑ) 

0,00 1.047.120,42 1.047.120,42 

3211 Σέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ. 320.000,00 44.448,23 364.448,23 
3215 Σέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 235.000,00 46.991,65 281.991,65 
3218 Σαθηηθά έζνδα επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ επηηεδεπκαηηώλ 362.000,00 9.648,77 371.648,77 
3219.0001 Σέιε βνζθήο 102.000,00 5.444,78 107.444,78 
3219.0002 Σέινο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 75.000,00 9.820,14 84.820,14 
3219.0003 Έζνδα από ιαηνκεία 968.000,00 77.107,61 1.045.107,61 
3219.0004 Σέινο ρξήζεο Αηγηαινύ 30.971,73 7.776,89 38.748,62 
3219.0008 Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, εζηηαηνξίσλ θαη 

ζπλαθώλ θαηαζηεκάησλ (άξζξν 20 Ν. 2539/97). 
22.000,00 3.458,24 25.458,24 

3219.0009 ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ(ΜΗΘΩΜΑΣΑ ΚΑΛΛΗΔΡΓ. ΓΖ) 50.000,00 34.988,69 84.988,69 
3221 Έθηαθηα γεληθά έζνδα. 555.000,00 10.230,14 565.230,14 
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5113 ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ 
δαπαλώλ 

120.000,00 122.074,74 242.074,74 

5123 ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από έθηαθηα έζνδα γηα ηελ θάιπςε εηδηθεπκέλσλ 
δαπαλώλ 

162.856,10 134.688,00 297.544,10 

 
 
 
 
 
Αναλυτικά:  

         Ω ΠΡΟ ΣΑ ΕΞΟΔΑ 
 
ΜΕΙΩΕΙ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 
 
 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 

ΣΕΛΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

00-6121 ΑΝΣΗΜΗΘΗΑ ΑΗΡΔΣΩΝ - ΔΞΟΓΑ ΠΑΡΑΣΑΖ(άξζξν 92 
Ν.3852/2010,άξζξα230,242 θαη  248 ΚΓΚ) 

162.774,60 -16.470,00 146.304,60 

00-6443 Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ 6.000,00 -1.800,00 4.200,00 
00-6492.0000 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ ή 

ζπκβηβαζηηθώλ πξάμεσλ 
500.000,00 -250.000,00 250.000,00 

00-6511.0005 ΣΟΚΟΗ ΓΑΝΔΗΟΤ ΗΟΚΔΛΗΖ ΑΠΟ Σ.Π.Γ. 72.000,00 -27.480,00 44.520,00 
00-6516.0005 ΥΡΔΩΛΤΗΑ ΓΑΝΔΗΟΤ ΗΟΚΔΛΗΖ ΑΠΟ Σ.Π.Γ. 80.000,00 -18.520,00 61.480,00 
10-6112 Ακνηβέο ηερληθώλ 8.000,00 -5.500,00 2.500,00 

10-6142.0006 ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΩΝ ΛΟΓΗΣΗΚΩΝ 
ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ 

24.000,00 -14.000,00 10.000,00 
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10-6142.0007 ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΛΔΗΓΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

22.500,00 -22.500,00 0,00 

10-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 5.000,00 -4.206,06 793,94 
15-6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 1.000,00 -1.000,00 0,00 
15-6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 2.000,00 -2.000,00 0,00 
15-8115 Γηάθνξα έμνδα 4.040,00 -4.040,00 0,00 
20-6263 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 130.000,00 -20.000,00 110.000,00 
20-7132.0001 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξνπ 150.000,00 -150.000,00 0,00 
30-6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 2.000,00 -2.000,00 0,00 
30-6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 2.000,00 -2.000,00 0,00 
30-6662.0030 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Γ.Δ. ΓΤΜΖ ΑΣΑ 2016 10.000,00 -10.000,00 0,00 
30-6662.0032 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Γ.Δ. ΜΟΒΡΖ ΑΣΑ 2016 10.000,00 -10.000,00 0,00 
30-6662.0033 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Γ.Δ. ΩΛΔΝΗΑ ΑΣΑ 2016 10.000,00 -10.000,00 0,00 
30-7112.0024 ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΠΛΑΣΔΗΑ ΣΖΝ Σ.Κ. ΛΑΚΚΟΠΔΣΡΑ 40.000,00 -40.000,00 0,00 
30-7322.0010 Καηαζθεπε  πιαηείαο Σ.Κ. Κξίλνπ ΑΣΑ 2017 16.800,00 -2.121,04 14.678,96 
30-7331.0051 ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΟΤ ΑΠΟ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΓΩΡΔΑ ΣΖΝ ΚΑΣΩ ΑΥΑΗΑ(ΓΠ). 15.352,40 -1.991,71 13.360,69 
30-7412.0027 ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΜΖΜΑΣΟ ΠΑΡΑΛΗΑΚΖ ΕΩΝΖ ΚΑΣΩ ΑΥΑΗΑ 

(ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΛΤΒΔ)(ΑΣΑ 2016) 
27.798,00 -22.238,40 5.559,60 

30-7413.0023 ΔΠΗΚΑΗΡΟΠΟΗΖΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΣΩ 
ΑΥΑΗΑ(ΑΣΑ 2015) 

8.610,00 -8.610,00 0,00 

30-8115 Γηάθνξα έμνδα 404.931,89 -277.606,82 127.325,07 
35-6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά 

θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 
76.799,60 -25.156,29 51.643,31 

35-6262.0010 ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ ΥΔΗΜΑΡΡΩΝ ΑΠΟ ΑΤΣΟΦΤΖ ΒΛΑΣΖΖ 24.800,00 -24.800,00 0,00 
35-6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 2.000,00 -2.000,00 0,00 
35-6662.0005 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Γ.Δ. ΛΑΡΗΟΤ 10.000,00 -10.000,00 0,00 
35-6699.0000 ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ(ΠΑΓΗΑ) 15.000,00 -15.000,00 0,00 
35-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 2.992,54 -2.992,54 0,00 
40-6612 Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ 1.000,00 -1.000,00 0,00 
40-6614 Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείνπ 2.000,00 -2.000,00 0,00 
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40-6615 Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο 1.000,00 -1.000,00 0,00 
64-7336.0070 ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑΣΟ ΓΖΠΔΓΟ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ ΝΗΦΟΡΑΗΗΚΩΝ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ 
245.139,55 -116.127,26 129.012,29 

64-7421.0001 ΜΔΛΔΣΖ ΓΠ ΥΟΟΑΠ Γ.Δ. ΓΤΜΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ 156.454,26 -96.555,22 59.899,04 
70.01-
6232.0001 

ΜΗΘΩΜΑΣΑ  ΚΣΗΡΗΩΝ 29.115,74 -14.000,00 15.115,74 

70.01-8115 Γηάθνξα έμνδα 10.673,72 -10.673,72 0,00 
70.02-
6143.0001 

Παξνρή ππεξεζηώλ  λαπγνζσζηηθήο θάιπςεο πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ ηεο 
Γ.Δ. Λαξίζνπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραηαο 

65.000,00 -10.000,00 55.000,00 

     
     

Αναλυτικά:  

         Ω ΠΡΟ ΣΑ ΕΞΟΔΑ 
 
ΑΤΞΗΕΙ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 
 
 

K.A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΟ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 

ΣΕΛΙΚΟ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 

00-6142.0002 ΑΜΟΗΒΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ QNR A.E. ΓΗΑ THN ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 
ΠΡΟΝΟΗΑΚΩΝ ΔΠΗΓΟΜΑΣΩΝ 

0,00 589,00 589,00 

00-6722 ΔΗΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΜΔΩΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΑΜΑΥΟΤ 
ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ 

0,00 5.500,00 5.500,00 

00-8112 Ακνηβέο αηξεηώλ αξρόλησλ θαη ηξίησλ 2.352,20 1.880,05 4.232,25 
00-8115 Γηάθνξα έμνδα 88.568,50 23.099,59 111.668,09 
00-8511.0001 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 2.249.990,8

4 
80.741,42 2.320.732,26 

10-7134.0001 Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα 0,00 7.800,00 7.800,00 
10-8115 Γηάθνξα έμνδα 67.995,83 48.072,18 116.068,01 
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15-6011 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά 
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 

170.000,00 13.920,00 183.920,00 

15-6051.0001 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπ. κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ ΣΔΑΓΤ 6.200,00 500,00 6.700,00 
15-6051.0002 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε δεκνζίνπ δηθαίνπ ΣΤΓΚΤ 8.100,00 650,00 8.750,00 
15-6051.0006 ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΜΟΝΗΜΩΝ ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

ΚΤΡΗΑ ΤΝΣΑΞΖ 
13.100,00 1.400,00 14.500,00 

15-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 1.000,00 997,91 1.997,91 
20-6265.0001 πληήξεζε θαη επηζθεπή θάδσλ 8.000,00 8.000,00 16.000,00 
20-6662.0001 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Γ.Δ. ΓΤΜΖ 0,00 10.000,00 10.000,00 
20-6662.0002 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Γ.Δ. ΛΑΡΗΟΤ 0,00 10.000,00 10.000,00 
20-6662.0003 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Γ.Δ. ΜΟΒΡΖ 0,00 10.000,00 10.000,00 
20-6662.0004 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Γ.Δ. ΩΛΔΝΗΑ 0,00 10.000,00 10.000,00 
20-7336.0001 Καζαξηζκόο παξαιηαθνύ κεηώπνπ Γήκνπ 14.800,00 5.000,00 19.800,00 
20-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 10.000,00 3.113,03 13.113,03 
20-8115 Γηάθνξα έμνδα 150.274,99 68.919,93 219.194,92 
30-6699.0002 Πξνκήζεηα ινηπνύ ρεκηθνύ πιηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο Γ.Δ. 

ΓΤΜΖ 
0,00 6.000,00 6.000,00 

30-7133.0000 Έπηπια, ζθέπε 0,00 6.000,00 6.000,00 
30-7135.0023 Πξνκήζεηα κεραλήκαηνο έξγνπ (ηζνπεδσηή/grader) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Αραίαο (ΗΓΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ) 
0,00 72.480,00 72.480,00 

30-7321.0003 ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΥΩΡΟΤ 
ΑΚΖΖ ΠΟΛΗΣIΣΗΣΗΚΩΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ ΣΖ Σ.Κ ΑΓΔΗΚΩΝ  ΣΖ 
Γ.Δ. ΜΟΒΡΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΗΑ 

130.027,88 65.013,94 195.041,82 

30-7336.0098 Δξγαζίεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ζηηο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ ιόγσ άκεζνπ θαη 
πξνθαλή θηλδύλνπ γηα ηε δεκόζηα πγεία (Α.Γ. 28/2019) 

0,00 24.800,00 24.800,00 

30-7336.0099 Δξγαζίεο εθηάθησλ παξεκβάζεσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο (πξόιεςεο θαη 
αληηκεηώπηζεο) ζηηο Γ.Δ. ηνπ Γήκνπ ιόγσ άκεζνπ θαη πξνθαλή θηλδύλνπ γηα 
ηε δεκόζηα πγεία (Α.Γ. 46/2019) 

0,00 24.800,00 24.800,00 

30-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 0,00 3.518,92 3.518,92 
35-8115 Γηάθνξα έμνδα 14.880,00 16.277,48 31.157,48 

ΑΔΑ: ΩΙ5ΛΩ9Ν-Ψ0Γ



24 

 

40-8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 0,00 814,22 814,22 
61-7135.0002 Πξνκήζεηα κεραλήκαηνο έξγνπ (ηζνπεδσηή/grader) ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

Αραίαο (ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ) 
0,00 240.000,00 240.000,00 

64-7341.0005 Αλάπιαζε ηνπ θηηξίνπ ησλ απνζεθώλ ΑΟ θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε 
Βηνθιηκαηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν Πνιιαπιώλ Υξήζεσλ θαη δηακόξθσζε ηνπ 
πεξηβάιινληα ρώξνπ (ΔΠΑ) 

0,00 1.047.120,42 1.047.120,42 

70.02-
6143.0002 

Παξνρή ππεξεζηώλ  λαπγνζσζηηθήο θάιπςεο πνιπζύρλαζησλ παξαιηώλ ηεο 
Γ.Δ. Γύκεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραηαο 

0,00 45.000,00 45.000,00 

     
 
 
 
 
 
 
Μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό Κ.Α. 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 24.857,83€.
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Β2. Εγκρίνει τον καθορισμό των κάτωθι Κ.Α. Εξόδων ως δεκτικών έκδοσης 

χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής διότι η πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών με 

τακτικό ένταλμα είναι αδύνατη ή απρόσφορη όπως τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών 

μέσων και προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων ή/και 

μηχανημάτων τα οποία πρέπει να προπληρωθούν (εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη) από 

τους δικαιούχους για την εκτέλεση της παραγγελίας των. 

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

20-7325.0001 Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού 

30-6263 υντήρηση και Επισκευή μεταφορικών μέσων 

10-6321 Σέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

15-6321 Σέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

15-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

20-6321 Σέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 

20-6322 Σέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 

30-6322 Σέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

30-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

35-6322 Σέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 

35-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 

Μειοψηφούντων των Δ :Δ. Γκοτσούλια, Η. Καμπέρου, Κ. Ορλώφ, Π. Κουνάβη 

και  Α. Θανόπουλου , απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2019. 

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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