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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης   ∆ηµοτικού   Συµβουλίου  Αιγιαλείας 
7  ∆εκεµβρίου   2015 

 

 Αριθ. Απoφ.: 707 

 

            Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο 

Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυρι-

ακόπουλο,4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Θεοφάνη 

Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆η-

µήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 11 ) 

Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Μαρία 

Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαν-

νακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 18) Μι-

χαήλ Κωνσταντίνου, 19) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20) Χρήστο Γούτο, 21) 

Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) 

Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα  στις επτά (7)  του µηνός ∆εκεµ-

βρίου  2015, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 18:30΄ σε τακτική δηµόσια συνε-

δρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά 

από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 

κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.44681/2-12-2015, η οποία δηµοσιεύ-

θηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. 

∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στους κ.κ. 

Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-

πους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσι-

ας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κα-

τεπείγοντα. 

       Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Απ. Μεντζελόπουλος, 

Τ.Κ. Χρυσανθίου, 2) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 3) ∆ηµ. Κορύλλος, 

Τ.Κ. Βελλάς.  

        ∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµα-

τος οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ια-
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µάντω Βασιλακοπούλου, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4) Ευστράτιος  

Βαρδάκης, 5) ∆ηµήτριος  Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. , 6)  

Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Βασίλειος Τοµαράς , 8) ∆ηµήτριος Πανα-

γιωτακόπουλος, 9) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 10) ∆ηµήτριος 

Μπούρδος, Γραµµατέας  ∆.Σ., κωλυόµενοι. 

      Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη  

απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία  (23) από τα τριάντα τρία  

(33) Μέλη του ∆.Σ.,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

     (αποφ.αριθ. 705 έως  και  739 )            
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           Για το αντικείµενο: «Έγκριση δέκατης (11
ης

) αναµόρφωσης προϋ-

πολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2015». 

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 

Ντίνος ανακοινώνει το τρίτο (3 
ο
) θέµα ΕΚΤΟΣ της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 

και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.331/2015 απόφασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής «περί κατάρτισης σχεδίου 11
ης

 αναµόρφω-

σης προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2015», 

που έχει ως εξής: 

  «Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει 

  Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο Αιγιαλείας 

την 11
η
 αναµόρφωση του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµι-

κού έτους 2015, η οποία έχει ως ακολούθως: 
   

1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟ-

ΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση  ΚΑ εξόδου   

Μετά από εισήγηση του αρµόδιου αντιδηµάρχου Οικονοµικών προτείνεται η µείωση 

του παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις όπως αυ-

τές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2015 και αναµορφώθηκαν αργό-

τερα, προκειµένου τα ποσά να µεταφερθούν στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε σκοπό την ενί-
σχυση και εγγραφή άλλων ΚΑ του  προϋπολογισµού που είτε δεν επαρκούν είτε δεν 

εγγράφηκαν κατά την σύνταξή του ως εξής: 
 

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΣΕ 

€ 

30-6262.009 
Επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, 

αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων 
-35.000,00 

 

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  45.834,74 € 

 

2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟ-

ΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση  ΚΑ εξόδου   

Με εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας  προτείνε-
ται η µείωση του παρακάτω Κ.Α διότι η αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων ακινήτων που 

είχε προβλεφθεί δεν θα καταβληθούν στην παρούσα χρήση αφού τα ποσά ανά δικαι-
ούχο έχουν υπολογιστεί λανθασµένα και η διαδικασία υπολογισµού τους θα γίνει από 

την αρχή, προκειµένου το ποσό να µεταφερθεί στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε σκοπό την 

ενίσχυση και εγγραφή άλλων ΚΑ του  προϋπολογισµού που είτε δεν επαρκούν είτε 
δεν εγγράφηκαν κατά την σύνταξή του ως εξής : 
 

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

30-7421 ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως -37.140,00 

 

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  82.974,74 € 

 

3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟ-

ΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση  ΚΑ εξόδων   
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Με εισήγηση των αντίστοιχων Τµηµάτων προτείνεται η µείωση των παρακάτω Κ.Α 

διότι  είτε έχουν γίνει συµβάσεις και υπάρχει υπόλοιπο ποσό λόγω εκπτώσεων, είτε 
δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις  όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό του έτους 2015 µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους, προκειµένου τα 

ποσά να µεταφερθούν στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε σκοπό την ενίσχυση και εγγραφή άλ-

λων ΚΑ του  προϋπολογισµού που είτε δεν επαρκούν είτε δεν εγγράφηκαν κατά την 

σύνταξή του ως εξής : 
 

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων: 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων -2.000,00 

30-6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακι-

νούµενων υπαλλήλων 
-5.000,00 

30-7323.058 

Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Αν-

δρέου Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου 

∆.Κ. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας 

-20.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 27.000,00    

 

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  109.974,74 € 

 

4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση  

Κ.Α Εξόδου 

Μετά από εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και προκειµένου για την κάλυψη της δα-

πάνης που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συµβιβαστικών πράξεων αφού το ποσό δεν µπορούσε να προβλεφθεί επακριβώς  

κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού σε πιο ύψος θα φτάσουν, προτείνεται η ανα-

µόρφωση του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως ακολούθως:    
 

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΣΕ 

€ 

00-6492  
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 
50.000,00  

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.  

 

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται  στο ποσό των  59.974,74 € 

  

5. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2014 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµι-
ουργία νέου  Κ.Α  Εξόδου   

Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριµένα 

του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

προτείνεται η εγγραφή του κωδικού K.A. 25-7326.010 Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης 
∆.Ε ∆ιακοπτού µε το ποσό 6.833,35 € για την ολοκλήρωση της υπ. αριθ. 49772/31-

12/2014 σύµβασης. 
 

∆ηµιουργείται  ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΣΕ € 

25-7326.010 Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ∆.Ε ∆ιακοπτού 6.833,35 

  

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-
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νεται στο ποσό των  53.141,39 € 

 

6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2014 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµι-
ουργία νέου  Κ.Α  Εξόδου   

Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προτείνεται η εγ-

γραφή του κωδικού K.A. 15-7326.064 Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο ∆∆ Σελιανιτίκων 

µε το ποσό 29.077,57 € προκειµένου να ολοκληρωθεί η σύµβαση, ως εξής: 
 

∆ηµιουργείται  ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

15-7326.064 
Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο ∆∆ Σελιανι-

τίκων 
29.077,57 

  

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  24.063,82 € 

 

7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2014 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµι-
ουργία νέου  Κ.Α  Εξόδου   

Μετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµατος Προµη-

θειών  προτείνεται η εγγραφή ποσού προκειµένου να προβούµε στην προµήθεια και 
εγκατάσταση αναµεταδότη, ως εξής: 
 

∆ηµιουργείται  ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΣΕ € 

10-7135.005 Προµήθεια και εγκατάσταση αναµεταδότη 1.800,00 

  

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  22.263,82 € 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 331/2015  ». 

  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να απο-

φασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστι-

κό µέρος της υπ’αριθ. 331/2015 απόφασης   της Οικονοµικής Επιτροπής 

∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την ενδέκατη  (11
η
) αναµόρφωση του δη-

µοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 και έλαβε υπόψη του 

την υπ’ αριθ.653/2014 απόφασή του περί έγκρισης προϋπολογισµού και 

στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α) του ∆ήµου Αι-

γιαλείας οικονοµικού έτους 2015, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ. 

πρωτ.177717/ 16455/19.01.2015 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, τις υπ’αριθ.18, 97, 

209,241,327,394,473, 523& 566/2015 αποφάσεις του, που αφορούν την 

1
η
, 2

η
, 3

η
, 4

η
, 5

η
, 6

η
 , 7

η
 , 8

η 
 , 9

η
  & 10

η
 αναµόρφωση αντίστοιχα, του προ-

ϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2015 και οι οποίες 

εγκρίθηκαν µε τις υπ’αριθ. πρωτ. 18948/ 2243/ 05.03.2015, 33310 /3766/ 

30.03 .2015, 53711/5775/ 18. 05.2015, 57219/ 6110/ 29.05. 2015, 70950/ 

7460/12.06.2015, 88743/ 9546/ 30.07.2015 αντίστοιχα, όµοιες της Απο-

κεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, 

καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του 

ΑΔΑ: 7ΖΒ3Ω6Χ-Θ4Ξ



    

 6 

Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/ τ.Α/23.07.2013), µετά από διαλογική συζήτη-

ση, πλην των δηµοτικών συµβούλων: 1) κ. Χρ.Λαϊνά, που καταψήφισε 

το θέµα & των κ.κ.2) Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 3)Μιχ. Κωνσταντί-

νου & 4) Βασ. Φιλιππόπουλου,  που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την 

παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνη-

τική ψήφος), πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1) Χρ.Λαϊνά και 2) 

Μιχαήλ Κωνσταντίνου που καταψήφισαν το θέµα, ενώ  δεν είχε προσέλ-

θει ακόµη πριν τη συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος 

κ.Χρήστος Γούτος,  µετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία, 

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 Την έγκριση της ενδέκατης (11

ης
) αναµόρφωσης του προϋπολογι-

σµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2015, η οποία έχει ως παρα-

κάτω: 
  1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟ-

ΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση  ΚΑ εξόδου   

Μετά από εισήγηση του αρµόδιου αντιδηµάρχου Οικονοµικών προτείνεται η µείωση 

του παρακάτω Κ.Α διότι δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις όπως αυ-

τές είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2015 και αναµορφώθηκαν αργό-

τερα, προκειµένου τα ποσά να µεταφερθούν στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε σκοπό την ενί-
σχυση και εγγραφή άλλων ΚΑ του  προϋπολογισµού που είτε δεν επαρκούν είτε δεν 

εγγράφηκαν κατά την σύνταξή του ως εξής: 
 

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΣΕ 

€ 

30-6262.009 
Επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, 

αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων 
-35.000,00 

 

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  45.834,74 € 

 

2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟ-

ΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση  ΚΑ εξόδου   

Με εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας  προτείνε-
ται η µείωση του παρακάτω Κ.Α διότι η αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων ακινήτων που 

είχε προβλεφθεί δεν θα καταβληθούν στην παρούσα χρήση αφού τα ποσά ανά δικαι-
ούχο έχουν υπολογιστεί λανθασµένα και η διαδικασία υπολογισµού τους θα γίνει από 

την αρχή, προκειµένου το ποσό να µεταφερθεί στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε σκοπό την 

ενίσχυση και εγγραφή άλλων ΚΑ του  προϋπολογισµού που είτε δεν επαρκούν είτε 
δεν εγγράφηκαν κατά την σύνταξή του ως εξής : 
 

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

30-7421 ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως -37.140,00 

 

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  82.974,74 € 

 

3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 µε µεταφορά πιστώσεων στο ΑΠΟ-

ΘΕΜΑΤΙΚΟ µε την µείωση  ΚΑ εξόδων   
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Με εισήγηση των αντίστοιχων Τµηµάτων προτείνεται η µείωση των παρακάτω Κ.Α 

διότι  είτε έχουν γίνει συµβάσεις και υπάρχει υπόλοιπο ποσό λόγω εκπτώσεων, είτε 
δεν θα δαπανηθούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις  όπως αυτές είχαν εγγραφεί στον 

προϋπολογισµό του έτους 2015 µέχρι τέλους του οικονοµικού έτους, προκειµένου τα 

ποσά να µεταφερθούν στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ µε σκοπό την ενίσχυση και εγγραφή άλ-

λων ΚΑ του  προϋπολογισµού που είτε δεν επαρκούν είτε δεν εγγράφηκαν κατά την 

σύνταξή του ως εξής : 
 

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων: 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

30-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων -2.000,00 

30-6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακι-

νούµενων υπαλλήλων 
-5.000,00 

30-7323.058 

Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Αν-

δρέου Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου 

∆.Κ. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας 

-20.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 27.000,00    

 

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  109.974,74 € 

 

4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση  

Κ.Α Εξόδου 

Μετά από εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας και προκειµένου για την κάλυψη της δα-

πάνης που αφορά δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συµβιβαστικών πράξεων αφού το ποσό δεν µπορούσε να προβλεφθεί επακριβώς  

κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού σε πιο ύψος θα φτάσουν, προτείνεται η ανα-

µόρφωση του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως ακολούθως:    
 

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου: 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟ ΣΕ 

€ 

00-6492  
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 
50.000,00  

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.  

 

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται  στο ποσό των  59.974,74 € 

  

5. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2014 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµι-
ουργία νέου  Κ.Α  Εξόδου   

Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριµένα 

του  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

προτείνεται η εγγραφή του κωδικού K.A. 25-7326.010 Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης 
∆.Ε ∆ιακοπτού µε το ποσό 6.833,35 € για την ολοκλήρωση της υπ. αριθ. 49772/31-

12/2014 σύµβασης. 
 

 

∆ηµιουργείται  ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΣΕ € 

25-7326.010 Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης ∆.Ε ∆ιακοπτού 6.833,35 
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  53.141,39 € 

 

6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2014 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµι-
ουργία νέου  Κ.Α  Εξόδου   

Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προτείνεται η εγ-

γραφή του κωδικού K.A. 15-7326.064 Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο ∆∆ Σελιανιτίκων 

µε το ποσό 29.077,57 € προκειµένου να ολοκληρωθεί η σύµβαση, ως εξής: 
 

∆ηµιουργείται  ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

15-7326.064 
Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στο ∆∆ Σελιανι-

τίκων 
29.077,57 

  

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  24.063,82 € 

 

7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2014 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµι-
ουργία νέου  Κ.Α  Εξόδου   

Μετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµατος Προµη-

θειών  προτείνεται η εγγραφή ποσού προκειµένου να προβούµε στην προµήθεια και 
εγκατάσταση αναµεταδότη, ως εξής: 
 

∆ηµιουργείται  ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου 

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΣΕ € 

10-7135.005 Προµήθεια και εγκατάσταση αναµεταδότη 1.800,00 

  

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώ-

νεται στο ποσό των  22.263,82 € 

 

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 707/2015. 

 O Γραµµατέας         Ο Πρόεδρος 
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