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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. 81/2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15/2020 τακτικής συνεδρίασης 

του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 

ΘΕΜΑ:  «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Σροποποίηση του Σεχνικού 

Προγράμματος του Δήμου έτους 2020. » 

 

τα Λουσικά, σήμερα την έκτη  (6η ) του μηνός Ιουλίου  (7ου) του έτους 2020, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5145/2-07-2020 έγγραφη 

πρόσκληση του προέδρου κ. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη, και την αριθ. 64/2020 

(AΔΑ:Ψ01ΡΨ9Ν-ΘΦΕ ) απόφαση Δημοτικού υμβουλίου 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¨ και της υπ’ αριθ. 

163/Α.Π.33282/29-5-2020 εγκυκλίου του ΤΠ.Ε., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων 

στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από 

τα είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού υμβουλίου ήταν παρόντα και τα είκοσι δύο 

(22) μέλη:  

 

Παρόντες Απόντες 

1. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 

(πρόεδρος)                        

2. Ορλώφ Κυριάκο του Ιωάννη 

3. Μπουχέλο Ανδρέα του Δημητρίου 

4. Σαπεινό Κωνσταντίνο του Νικολάου 

5. Καμπέρο Ηλία του Φρήστου 

6. Μάλλιαρη Γρηγόριο του Βασιλείου 

7. Γκοτσόπουλο Βασίλειο του Αριστείδη 

8. ταυρογιαννόπουλο πυρίδωνα του 

Γεωργίου 

9. Παλαιολόγο Κωνσταντίνο του Γεωργίου 

10. Βερρόπουλο Αναστάσιο του Άγγελου 

11. Καραντζά Άγγελο του Βασιλείου 

1. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του 

Αργυρίου 

2. Νικολάου Φρήστο του Γεωργίου 

3. Σραχάνη πυρίδωνα του Ανδρέα 

4. ταθόπουλο Ανδρέα του 

Κωνσταντίνου  

5. Θανόπουλο Αλέξιο του Δημητρίου 
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12. Πουλίδα Αθανάσιο του Νικολάου  

13. Λιάκο Υίλιππο του Άγγελου 

14. Οικονομόπουλο Ηλία του Ανδρέα 

15. Ραυτακόπουλο Αθανάσιο του Παναγιώτη 

16. Μπαχρά Ξενοφώντα του Ιωάννη  

17. Μαυρόγιαννη Διονύσιο του Παναγιώτη 

18. Ορδίτη Αλέξιο του πυρίδωνος  

19. Δημόπουλο πυρίδωνα του Ιωάννη  

20. Οικονομόπουλο  Νικόλαο του Γεωργίου  

21. τεργιόπουλο Άγγελο του Κωνσταντίνου 

22. Ανδρικόπουλο Γεώργιο του Φρήστου  

  

τη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των υμβουλίων των Κοινοτήτων του 

Δήμου και παραβρέθηκαν οι κάτωθι:  

1. Μπεζεριάνου Γεωρ. Ελένη Αλισσού  

2. τρουμπούτας Γρηγ.Ανδρέας Κάτω Αλισσού 

3. Ζαμπέτας Αγγ. Ανδρέας Πετροχωρίου 

4. Βγενόπουλος Παν. Νικόλαος Βελιτσών 

5. Λαγός Ανδρ.  Γεώργιος Μετοχίου 

6. Δημητρόπουλος Αριστ. Γεώργιος Μιχοΐου 

7. Γκόβας Ιωάν. αράντης Λιμνοχωρίου 

8. αρτζής Γρηγ. Ανδρέας αγαιΐκων 

9. Θεοδωρόπουλος Παν. Γεώργιος  Αγίου Νικολάου Κράλη 

10. Παναγιωτόπουλος Ηλ. Ανδρέας Αγίου τεφάνου 

11. Κουνέλης Κων. Δημήτριος Λουσικών 

12. Κυριαζής Αθαν. Νικόλαος Μιτοπόλεως 

13. Φρυσανθακόπουλος Ιωάν. Νικόλαος Φαραυγής 

14. Παναγόπουλος Αγγ. Κωνσταντίνος Ελαιοχωρίου 

15. Δριμάλας Φρ. Παναγιώτης Πορτών  

16. ταθόπουλος Βασ. Ανδρέας Υλόκα 

17. Αλεξόπουλος Γεωρ.  Φρήστος Υώσταινας 

 

τη συνεδρίασε παραβρίσκεται 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. 

Διευκρινήσεις:  

 υζητήθηκαν δύο (2)  Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης με ομόφωνη απόφαση 

των μελών του Δημοτικού υμβουλίου. 

 Αποχώρησε ο Δ.. Λιάκος Υίλιππος πριν την ψήφιση του 1ου θέματος της 

ημερήσιας  διάταξης . 

 

 την συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης 

έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο  Σεχνικών Τπηρεσιών κ. Ορλώφ Κυριάκο, ο οποίος 
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εισηγούμενος το πρώτο (1ο )  θέμα  της ημερήσιας διάταξης  περί: «υζήτηση και λήψη 

απόφασης σχετικά με την Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 

2020», έθεσε υπόψη στα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου τα εξής: 

 

Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του N. 4555/18 (ΥΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), και 

τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4623/19, ορίζονται τα εξής:   

«1. Σα Δημοτικά και Κοινοτικά υμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά υμβούλια των 

υνδέσμων  οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού 

έτους, να  αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά 

προτεραιότητας τα  έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με τα κάθε  είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο 

υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, 

μελέτες ή άλλα στοιχεία. 

2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά 

διαμερίσματα  ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο 

ετήσιο τεχνικό  πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή 

τοπικό διαμέρισμα ή  οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται 

για την εκτέλεση των έργων  του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα 

των αναγκών του πληθυσμού ή και με  τα εισφερόμενα έσοδα. 

Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή 

τοπικά  διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας. 

β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που 

περιλαμβάνονται  στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά 

διαμερίσματα, διατίθεται,  αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά 

διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον  τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων 

που θα διετίθεντο, αν η κατανομή αυτών  γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια. 

Σα Δημοτικά και Κοινοτικά υμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την 

εφαρμογή  του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου 

έτους. την  περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα 

καλύπτεται στη βάση της  διετίας. 

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό 

πρόγραμμα. 

4. Σροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Σεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές 

προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν 

εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας 

του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που 

συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 

συνιστά και το εγκεκριμένο Σεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει 
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την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 

εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων» 

 

Με την υπ’ αριθ. 30/2020 (ΑΔΑ: ΧΚ0ΚΨ9Ν-Ν2Η) απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου 

ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του έτους 2020. 

Επίσης, έγινε κατανομή των πιστώσεων ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε δημοτικού 

διαμερίσματος 

 

 Με την αριθ. πρωτ. 4/2020 απόφαση  της Εκτελεστικής Επιτροπής, την οποία και σας 

κοινοποιήσαμε, εισηγούμεθα την δημιουργία  δύο νέων κωδικών έργων  προκειμένου  να 

εγγράψουμε τα τέσσερα ήδη εγγραμμένα στο Σ.Π/2020 σε δύο και αυτό για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρηγορότερα στην συμβασιοποίηση και εκτέλεση αυτών 

των έργων.  

την συνέχεια διαπιστώσαμε ότι η καθυστέρηση θα είναι μεγαλύτερη από ότι 

προβλέπαμε για αυτό και αποσύρουμε από την εισήγησή μας  τα στοιχεία Α και Β . 

 

την συνέχεια ο αντιδήμαρχος είπε: 

ύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 15876/4-03-2020 απόφαση του Τπουργείου Εσωτερικών 

(ΑΔΑ: Ψ86546ΜΣΛ6-ΤΤΖ) Ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΥΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ 

προτείνονται για εγγραφή στο τεχνικό Πρόγραμμα  τα κάτωθι έργα : 

 

 « ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΑΡΣΑΝ ΣΙΒΟΤ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ Κ.ΑΦΑΩΑ »  με  

Π/Τ 367.437,23€ 

    «ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΜΕ ΠΟΡΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΙΝΟΤ» με  Π/Τ 

100.000,00 €. 

 

Για το λόγο αυτό, προτείνω να προβούμε στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος 

έτους 2020 και σας καλώ να ψηφίσουμε επ’ αυτού.  

 

Για την δημοτική παράταξη ¨υνεργασία Δυμαίων Πολιτών¨ ο εισηγητής κος 

Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, έθεσε ερωτήσεις και κατά την ψήφιση, καταψήφισε την 

τροποποίηση , ομοίως και τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης.  

 

Σο Δ.. αφού άκουσε την εισήγηση του αντιδημάρχου και είδε  

 Σο άρθρο 208 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του N. 4555/18 

(ΥΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του 

Ν. 4623/19 

 την υπ’ αριθμ. 30/2020 (ΑΔΑ: ΧΚ0ΚΨ9Ν-Ν2Η) απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου 

με την οποία ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του έτους 

2020. 

 Σις ανάγκες που οδηγούν στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  

ΑΔΑ: Ψ9ΚΘΩ9Ν-ΜΡΧ



 

[5] 

 

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ  

με ψήφους υπέρ δώδεκα(12) και ψήφους κατά επτά (7)  

 Εγκρίνει την Σροποποίηση του Σεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής 

Αχαΐας έτους 2020 εγγράφοντας σε αυτό τα κάτωθι έργα:  

 

Σίτλος 

ΠΟΟΝ 

ΓΙΑ Π/Τ 

2020 

Πηγή χρημ/σης Είδος Παρατηρήσεις 

ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΑΡΣΑΝ 

ΣΙΒΟΤ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ 

Κ.ΑΦΑΩΑ 

367.437,23€, 

Πρόγραμμα 

ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ 

Έργο ΝΈΟ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

ΦΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΜΕ 

ΠΟΡΑ ΣΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΚΡΙΝΟΤ 

Τ 

100.000,00 € 

Πρόγραμμα 

ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ 

Έργο ΝΈΟ 

 

Μειοψηφούντων των Δ  Οικονομόπουλο Ηλία, Ραυτακόπουλο Αθανάσιο, Μπαχρά 

Ξενοφώντα, Μαυρόγιαννη Διονύσιο, Ορδίτη Αλέξιο,  Δημόπουλο πυρίδωνα, 

Οικονομόπουλο  Νικόλαο .  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2020 

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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