
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    στις   15/04/2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1  ο   ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2019 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ)

        Θα αποσταλεί προσεχώς εισήγηση

2  ο   ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 
                       2019 του Δήμου

        Θα αποσταλεί προσεχώς εισήγηση

3  ο   ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής
                       Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ  10-4-2019
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                   ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες : Αθ. Τσεκούρα 
Ταχ. Δ/νση : Γ. Παπανδρέου, 
Ζευγολατιό Κορινθίας 
Τ.Κ. : 20001
Τηλ. : 2741360535
Φαξ : 2741500301 
Email : atse@1306.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Θέμα για το ΔΣ 
ΣΧΕΤ.: το υπ΄ αριθμό 1248/13-3-2019 έγγραφο του ΥΠΕΣ
                     
        Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2020-2023, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα του υποτομέα των 
ΟΤΑ υποχρεούνται να υποβάλουν πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών ΤΑ και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ. 

        Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα δημοσιονομικά αποτελέσματα 

Προς : -   Δήμαρχο, κο Παπακυριάκο Αννίβα
- Αντιδήμαρχο, κο Τρωγάδη Βασίλειο 
- Πρόεδρο ΔΣ, κο Σδράλη Μιχαήλ
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των δύο προηγούμενων ετών, οι εκτιμήσεις τους για το έτος 2019 καθώς και οι προβλέψεις τους 
αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των 
λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020 – 2023. 

        Επισημαίνεται ότι τα ποσά των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες, με βάση το 
ωςάνω σχετικό έγγραφο, δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση 
των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη 
διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023. 
      Σας αποστέλλω τους επισυναπτόμενους πίνακες που αφορούν το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του Δήμου μας προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Η Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών                                           

         Τσεκούρα Αθανασία        

4  ο   ΘΕΜΑ: Καθορισμός κωδικών δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  05 - 04 - 2019
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟ
ΣΕ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

        Ο κάτωθι κωδικός του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, για τον οποίο πρέπει να
εκδοθούν εντάλματα προπληρωμής (Β.Δ. 17/5-15/06/1959, άρθρο 38, παρ. 1)  είναι ο εξής : 

 Κ.Α. 35.6323.01 «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (τέλη για τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ)»

5 ο 

ΘΕΜΑ: Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ:  Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. 

Σύμφωνα με:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 174 Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», στις 
οποίες αναφέρεται ότι, κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους & τις Κοινότητες διαγράφονται 
ολοκληρωτικά ή εν μέρει: «όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή
κοινοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων & εισφορών, έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως 
προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου…..»
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2130/1993 περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
3.  Tις αιτήσεις των φερομένων ως οφειλετών,

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ
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     Σας διαβιβάζουμε εισήγηση για διαγραφές οφειλών, που περιλαμβάνει βεβαιωμένες οφειλές 
Τ.Α.Π. από ακίνητα που έχουν ανοικοδομηθεί, ηλεκτροδοτηθεί, μεταβιβαστεί σε τρίτους ή δεν 
υπήρξαν ποτέ στην κατοχή των φερομένων στους χρηματικούς καταλόγους ως υπόχρεοι, με σκοπό
να προβείτε στη λήψη απόφασης διαγραφής των βεβαιωμένων ποσών που αφορούν το Τ.Α.Π. για 
τους παρακάτω οφειλέτες:

1.  Με την αρ.πρωτ. 9631/14-07-2016 αίτησή του ο κ. Τσίτσιος Παναγιώτης του Νικολάου, 
με Α.Φ.Μ. 044529452, ζητά τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π., για τα έτη 2013, 2014 & 2015, για 
οικόπεδο με κωδ. 00007037 που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζευγολατιού, εμβαδού 500,00 τ.μ. με κτίσμα, 
διότι έχει εξαντληθεί η δόμηση του οικοπέδου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:  
α) τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π. για τα έτη 2013, 2014 & 2015, και για τον κωδικό 

00007037, από τους χρημ. καταλόγους 355/2016 (ποσό 7,32€), 359/2016 (ποσό 7,32€) και 
363/2016 (ποσό 7,32€), αντίστοιχα, για τον υπόχρεο Τσίτσιο Παναγιώτη του Νικολάου.  
Συνολ. ποσό διαγραφής: 21,96€ και 

 β) την κατάργηση της έγγραφης με κωδ. 00007037  από το σύστημα, από το 2016 & 
εφεξής.

Κατατέθηκε : Αίτηση – Δήλωση Ε9 

2.  Με την αρ.πρωτ. 160054/07-11-2016 αίτησή του ο κ. Δαρειώτης Αθανάσιος του Κων/νου,
με Α.Φ.Μ. 037930641, ζητά τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π., για τα έτη 2013, 2014 & 2015, για 
ακίνητο με κωδ. 00006667 που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζευγολατιού, εμβαδού 3.500,00 τ.μ., διότι αφορά
αγροτεμάχιο και δεν θα έπρεπε να χρεώνεται με Τ.Α.Π. (άρθρο 24 Ν. 2130/93).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:
α) τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π. για τα έτη 2013, 2014 & 2015, και για τον κωδικό 

00006667, από τους χρημ. καταλόγους 355/2016 (ποσό 25,64€), 359/2016 (ποσό 25,64€) και 
363/2016 (ποσό 25,64€), αντίστοιχα, για τον υπόχρεο Δαρειώτη Αθανάσιο του Κων/νου.
Συνολ. ποσό διαγραφής: 76,92€ και

β) την κατάργηση της εγγραφής με κωδ. 00006667 από το σύστημα, από το 2016 & εφεξής.
Κατατέθηκε : Αίτηση – Δήλωση Ε9 

3.  Με την αρ.πρωτ. 160055/07-11-2016 αίτησή της η κα. Δαρειώτη Βασιλική του 
Αθανασίου, με Α.Φ.Μ. 063230588, ζητά τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π., για τα έτη 2013, 2014 & 
2015, για ακίνητο με κωδ. 00006665 που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζευγολατιού, εμβαδού 1.000,00 τ.μ., 
διότι αφορά αγροτεμάχιο και δεν θα έπρεπε να χρεώνεται με Τ.Α.Π. (άρθρο 24 Ν. 2130/93).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:
α) τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π. για τα έτη 2013, 2014 & 2015, και για τον κωδικό 

00006665, από τους χρημ. καταλόγους 355/2016 (ποσό 8,45€), 359/2016 (ποσό 8,45€) και 
363/2016 (ποσό 8,45€), αντίστοιχα, για τον υπόχρεο Δαρειώτη Βασιλική του Αθανασίου.
Συνολ. ποσό διαγραφής: 25,35€ και 

β) την κατάργηση της εγγραφής με κωδ. 00006665 από το σύστημα, από το 2016 & εφεξής.
Κατατέθηκε : Αίτηση – Δήλωση Ε9

4.  Με την αρ.πρωτ. 6950/27-05-2016 αίτησή της η κα Σταϊκοπούλου Χαρίκλεια του 
Κων/νου, με Α.Φ.Μ. 066209037, ζητά τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π., για τα έτη 2013, 2014 & 
2015, για το οικόπεδο με κωδ. 00007726 που βρίσκεται στην Δ.Κ. Βραχατίου, εμβαδού 1000,00 
τ.μ., διότι έχει πουληθεί από το έτος 2007.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:  
α) τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π. για τα έτη 2013, 2014 & 2015, για τον κωδικό 00007726, 

από τους χρημ. καταλόγους 354/2016 (ποσό 5,64€), 358/2016 (ποσό 5,64€) & 362/2016 (ποσό 
5,64€) για τον υπόχρεο Σταϊκοπούλου Χαρίκλεια του Κων/νου. 
Συνολ. ποσό διαγραφής: 16,92€ και 

β) την επαναβεβαίωση του ανωτέρω ποσού στον νέο ιδιοκτήτη Ξενοδοχειακές και 
Τουριστικές Επιχειρήσεις Βραχατίου Α.Ε.                                                          Κατατέθηκε : 
Αίτηση –  Συμβόλαιο πώλησης 
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           5.  Με την αρ.πρωτ. 7341/03-06-2016 αίτησή του ο κος Τσάτσαρης Σπυρίδωνας του 
Βλασίου, με Α.Φ.Μ. 052550394, ζητά τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π., για το έτος 2015, για κτίσμα 
με κωδ. 00007944 που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ζευγολατιού, εμβαδού 110,00 τ.μ. διότι το ανωτέρω 
κτίσμα ηλεκτροδοτήθηκε το 2014 (Αριθμός παροχής ΔΕΗ 31606477).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:  
-  τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π. για το έτος 2015, και για τον κωδικό 00007944, από τον 

χρημ. κατάλογο 363/2016 (ποσό 7,55€) για τον υπόχρεο Τσάτσαρη Σπυρίδωνα του Βλασίου.  
Συνολ. ποσό διαγραφής: 7,55€  

Κατατέθηκε : Αίτηση –  Λογ/σμός ΔΕΗ

6.  Με την αρ.πρωτ. 7622/08-06-2016 αίτησή του ο κος Παπαλέκας Αριστείδης του Παντελή,
με Α.Φ.Μ. 014477986, ζητά τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π., για τα έτη 2013, 2014 & 2015, για 
ακίνητο με κωδ. 00006930 που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζευγολατιού, εμβαδού 2500,00 τ.μ., διότι αφορά 
αγροτεμάχιο και δεν θα έπρεπε να χρεώνεται με Τ.Α.Π. (άρθρο 24 Ν. 2130/93).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε: 
α) τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π. για τα έτη 2013, 2014 & 2015, για τον κωδ. 00006930, 

από τους χρημ. καταλόγους 355/2016 (ποσό 18,31€), 359/2016 (ποσό 18,31€) και 363/2016 (ποσό
18,31€) αντίστοιχα, για τον υπόχρεο Παπαλέκα Αριστείδη του Παντελή.
Συνολ. ποσό διαγραφής:  54,93€  και   

β) την κατάργηση της εγγραφής με κωδ. 00006930 από το σύστημα, από το 2016 και 
εφεξής.  

Κατατέθηκε : Αίτηση –  Δήλωση Ε9

7.  Με την αρ.πρωτ. 7698/08-06-2016 αίτησή του ο κος Δρόσος Κων/νος του Παναγιώτη, με 
Α.Φ.Μ. 028826250, ζητά τη μερική διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π. ύψους 5,49€, για το έτος 2015, για 
ακίνητο με κωδ. 00006302 που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζευγολατιού, εμβαδού 80,00 τ.μ., διότι αφορά 
οικόπεδο με κτίσμα, το οποίο κτίσμα ηλεκτροδοτήθηκε το 2014 από την παροχή με αριθμό 
31568511.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:
α) τη μερική διαγραφή οφειλής Τ.Α.Π. για το έτος 2015, για τον κωδ. 00006302, από τον 

χρημ. κατάλογο 363/2016 (ποσό 5,49€), για τον υπόχρεο Δρόσο Κων/νο του Παναγιώτη.
Συνολ. ποσό διαγραφής:  5,49€

Κατατέθηκε : Αίτηση – Λογ/σμός ΔΕΗ – Συμβόλαιο

8.  Με την αρ.πρωτ. 7835/10-06-2016 αίτησή του ο κος Παπουτσής Παναγιώτης του 
Χρήστου, με Α.Φ.Μ. 033426170, ζητά τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π., για τα έτη 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 & 2015, για ακίνητο με κωδ. 00006957 που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ζευγολατιού, 
εμβαδού 1.000,00 τ.μ., διότι αφορά αγροτεμάχιο και δεν θα έπρεπε να χρεώνεται με Τ.Α.Π. (άρθρο 
24 Ν. 2130/93).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε:
α) τη διαγραφή της οφειλής Τ.Α.Π. για τα έτη 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015, 

για τον κωδ. 00006957, από τους χρημ. καταλόγους 1/3Α/2010 (ποσό 5,34€), 1/38Α/2010 (ποσό 
5,34€), 277/2015 (ποσό 8,55€), 278/2015 (ποσό 7,32€), 355/2016 (ποσό 7,32€), 359/2016 (ποσό 
7,32€) και 363/2016 (ποσό 7,32€), αντίστοιχα, για τον υπόχρεο Παπουτσή Παναγιώτη του 
Χρήστου.
Συνολ. ποσό διαγραφής:  48,51€  και 

β) την κατάργηση της εγγραφής με κωδ. 00006957 από το σύστημα, από το 2016 και 
εφεξής.  

Κατατέθηκε : Αίτηση – Δήλωση Ε9    

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΑΡ. Χ/Κ ΠΟΣΟ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
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1 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

355/2016 7,32 € ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η 
ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2013 

ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

359/2016 7,32 € ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η 
ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

363/2016 7,32 € ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η 
ΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

2 ΔΑΡΕΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

355/2016 25,64 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2013

359/2016 25,64 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

363/2016 25,64 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

3 ΔΑΡΕΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

355/2016 8,45 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2013

359/2016 8,45 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

363/2016 8,45 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

4 ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του 
ΚΩΝ/ΝΟΥ

354/2016 5,64 € ΕΧΕΙ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ 2007
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2013

358/2016 5,64 € ΕΧΕΙ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ 2007
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

362/2016 5,64 € ΕΧΕΙ ΠΟΥΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΟ 2007
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

5 ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του 
ΒΛΑΣΙΟΥ

363/2016 7,55 € ΕΧΕΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 2014
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

6 ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του 
ΠΑΝΤΕΛΗ

355/2016 18,31 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2013

359/2016 18,31 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
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ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

363/2016 18,31 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

7 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

363/2016 5,49 € ΕΧΕΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 2014
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

8 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ

1/3Α/2010 5,34 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2009

1/38Α/2010 5,34 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2010

277/2015 8,55 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2011

278/2015 7,32 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2012

355/2016 7,32 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2013

359/2016 7,32 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2014

363/2016 7,32 € ΑΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2015

Με βάση τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 να αποφασίσει σχετικά με τις διαγραφές των ποσών 
που αναφέρονται στους παραπάνω οφειλέτες από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους.

Ο Ταμίας      Η Αν/τρια Προϊστ. Εσόδων & Δημ. Περιουσ. Η Προϊστ. Δ/νσης Οικ/κών 

Μπούλιας Σωτήρης Δασκαλοπούλου Ελένη Τσεκούρα Αθανασία

6  ο   ΘΕΜΑ: Έγκριση αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων

 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ – ΒΟΧΑΣ                            ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ  14 / 03 / 2019    
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού – 
Λογιστηρίου - Προμηθειών
Πληροφορίες : Κ. Καραγιώργου
Τηλ. : 2741360528

Προς : Πρόεδρο Δ.Σ., κον Σδράλη
            Αντιδήμαρχο , κον Τρωγάδη
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Φαξ : 2741500301 

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο Δ.Σ. με θέμα «Αμοιβές δικηγόρων»

   Σε Δήμους που δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει 
για την πρόσληψη πληρεξούσιου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του .
(άρθρο 72 παρ. 1ιε Ν. 3852/2010)
    Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. (άρθρο 281 παρ. 1 του Ν. 3463/2006). Για την 
εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων , τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα 
και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία , η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του 
δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική 
απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους (άρθρο 281 παρ. 3 του Ν. 
3463/2006).
   Με την υπ΄ αριθμό 59/2018 Α.Ο.Ε. ορίστηκε η δικηγόρος Γεωργία Σπ. Παπαθεοφάνους  προκειμένου να 
διερευνήσει τα στοιχεία των ιδιοκτητών οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων προς καθαρισμό για 
λόγους πολιτικής προστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος που περιγράφονται στις αιτήσεις-
καταγγελίες πολιτών προς το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δ. Βέλου-Βόχας.   
     Η αμοιβή ορίζεται από τον Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013) , όπου για την απασχόληση ή παροχή 
συμβουλών η νόμιμη αμοιβή είναι 80,00€ /ώρα. 
   Στον ακόλουθο πίνακα γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, περαιτέρω ανάλυση:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

α Γεωργία Σπ. Παπαθεοφάνους  80,00€χ8ώρχ24%ΦΠΑ          793,60€

    Η Συντάξασα                                    Η Αν/τρια Προισταμένη                Η Δ/ντρια Οικονομικών

   Καραγιώργου Κυριακούλα                        Καλλιόπη Μαντζίκα                       Αθανασία Τσεκούρα

7  ο   ΘΕΜΑ:     Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος μέρος της «προμήθεια καυσίμων 
κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2019-2020» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της αριθ. 10/10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ.-

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   47/2019.
  Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέλου-Βόχας που αποτελείται από τους: α) Παπακυριάκο 
Αννίβα, Δήμαρχο Βέλου- Βόχας, ως Πρόεδρο, β) Μπεκιάρη Δημήτριο, γ) Τριανταφύλλου 
Δημήτριο, δ) Καλλίρη Μαρία, ε) Τρωγάδη Βασίλειο, στ)Μανάβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, και ζ) 
Καραφωτιά Γεώργιο, ως μέλη, συνήλθε σήμερα την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 
11:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αρ. πρωτ. 
3073/05.04.2019 που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της σύμφωνα
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με τις διατάξεις των αρθρ.72 & 75 του Ν.3852/2010 και αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης.
  Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα μέλη: α]Παπακυριάκος Αννίβας- Δήμαρχος Βέλου-Βόχας 
-Πρόεδρος, β] Μπεκιάρης Δημήτριος, γ] Τριαντάφυλλος Δημήτριος, δ]Καλλίρη Μαρία, ε] 
Τρωγάδης Βασίλειος, και απόντες : α) Μανάβης Αθανάσιος και β) ο κ. Καραφωτιάς Γεώργιος, τον 
οποίο αναπλήρωσε ο κ. Βουδούρης Νικόλαος, έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Μπακώλη Παναγιώτα για την τήρηση 
των πρακτικών.
Θέμα 3ο : Περί έγκρισης ή μη του υπ’αριθ. 1/02.04.2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  τους  προμήθειας  «Καυσίμων  κίνησης  και  πετρελαίου
θέρμανσης έτους 2019-2020» .

    Ο Πρόεδρος της Οικ. Ε. εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 
των μελών της Ο.Ε. ,  ότι σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική 

Επιτροπή 
«Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη 

διακήρυξη, 
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη 

διεξαγωγή 
των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη 

της, 
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
   Βάσει της 28/2019 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής  με ΑΔΑ : ΨΕΨΑΩ9Π-ΜΞΔ, με την 
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 3/2019 μελέτης και καθορίστηκαν οι όροι της 
διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων 
κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2019-2020, για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων του  ,   εκδόθηκε από το Δήμαρχο η διακήρυξη του διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε 
στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:19PROC004557860).
  Συνολικά έλαβε μέρος στο διαγωνισμό ένας (1) συμμετέχων, ο οποίος δεν έγινε δεκτός, για τους
λόγους που αναφέρονται  στο υπ’ αριθμόν 1/02.04.2019 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας  του
διαγωνισμού. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 26/2019
Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  γνωμοδότησε  με  το  υπ’  αριθμόν  1/02.04.2019  πρακτικό
αξιολόγησης  προς  την  οικονομική  επιτροπή  την  επανάληψη  του  ανοικτού  ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για  την  εκτέλεση  της  εν  λόγω προμήθειας,  με  τους  ίδιους  όρους,  καθ’  ότι  απέβη
άγονος.
    Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και πρότεινε στα μέλη την έγκριση του ανωτέρω
πρακτικού, την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και στη συνέχεια πρότεινε για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας
και για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, για τα οχήματα του Δήμου, την προσφυγή στη
διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  με  τη  διαδικασία  του
κατεπείγοντος, για μέρος της προμήθειας ποσού 20.000,00€ με Φ.Π.Α., μέχρι και την ολοκλήρωση
του διαγωνισμού.
Ύστερα από τα ανωτέρω καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
) τις διατάξεις του Ν.4412/2016
2) τους όρους της υπ΄αριθ. 1975/2019 Διακήρυξης
3) τις αντίστοιχες αναλήψεις υποχρέωσης
4) το υπ’αριθ. 1/02.04.2019 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού
5) τα στοιχεία του φακέλου
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Βουδούρη)

1.- Την έγκριση του υπ’αριθ. 1/02.04.2019 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για 
την προμήθεια «Καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης έτους 2019-2020».
2.- Την επανάληψη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, χωρίς 
μεταβολή των όρων της διακήρυξης.
3.- Εισηγείται την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
λόγω του κατεπείγοντος,  μέρος  της  προμήθειας,  ποσού 20.000,00€ με  Φ.Π.Α.  για την εύρυθμη
λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας, όσο και για την προστασία της δημόσιας υγείας και για
την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, για τα οχήματα του Δήμου, μέχρι και την ολοκλήρωση
του διαγωνισμού.
4.- Παραπέμπει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚ.Ε     

  ΑΝΝΙΒΑΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ

8  ο   ΘΕΜΑ: Απευθείας μίσθωση αίθουσας για την στέγαση μαθητών 
                    1  ου   Δημοτικού Σχολείου Ζευγολατιού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

      Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄αριθ. 24/17 απόφασή του είχε προβεί στην απευθείας 

μίσθωση αίθουσας ιδιοκτησίας ΔΟΥΚΑ ΞΑΝΘΗΣ παρακείμενης του σχολικού συγκροτήματος 1ου 

Δημοτικού σχολείου Ζευγολατιού προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα στέγασης των  

μαθητών του.

    Η διάρκεια της μίσθωσης (με μίσθιο 300,00€/μήνα) είχε ορισθεί για ένα έτος με δυνατότητα 

παράτασης για άλλο ένα έτος ακόμα εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους

επιλέχθηκε η λύση της απευθείας μίσθωσης.  Το μισθωτήριο ανανεώθηκε με την αριθ. 27/2018 

Α.Δ.Σ. για ένα (1) ακόμα έτος, ήτοι έως  06/04/2019.

   Στη συνέχεια  ο δ/ντής του δημ. σχολείου απέστειλε έγγραφο με το οποίο ζητά την παράταση της 

ενοικίασης της συγκεκριμένης αίθουσας γιατί εξακολουθούν να ισχύουν οι ανάγκες στέγασης των 

μαθητών.

    Καλείται  το Δ.Σ. να εγκρίνει την εκ νέου απευθείας μίσθωση αίθουσας για την κάλυψη των 

αναγκών στέγασης των μαθητών του σχολείου, με διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 

42 του Ν. 4257/2014. 

    Επίσης πρέπει να ορισθεί και ένας σύμβουλος με τον αναπληρωτή του που θα συμμετέχουν 

στην επιτροπή καταλληλότητας του ακινήτου.

                                                                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                      Μιχάλης Σδράλης
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9  ο   ΘΕΜΑ:  Απευθείας μίσθωση έκτασης ιδιοκτησίας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.»  
                    στην Τ.Κ. Κοκκωνίου για την δημιουργία χώρων άθλησης

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

    Το συμβούλιο της Τ.Κ. Κοκκωνίου με την από 19.11.2018 απόφασή του εγκρίνει την ενοικίαση 

της ιδιοκτησίας του ΟΣΕ έκτασης περίπου 2 στρ. στη θέση «Μπερκίμπεη» Κοκκωνίου στο ύψος της

σιδηροδρομικής γραμμής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για άθληση και ψυχαγωγία της 

νεολαίας του χωριού καθότι δεν υπάρχουν άλλοι αθλητικοί χώροι.

    Ακολούθησε το υπ΄αριθ. 55569/31.01.2019 έγγραφο της ΓΑΙΑΟΣΕ σύμφωνα με το οποίο για την 

μίσθωση ακάλυπτης έκτασης στην περιοχή του Σ.Σ. Κοκκωνίου για την δημιουργία αθλητικών 

χώρων, οι βασικοί όροι του μισθωτηρίου που θέτουν είναι οι παρακάτω:

1. Εμβαδόν ακάλυπτης έντασης εντός του ορίου ιδιοκτησίας ΟΣΕ: 1.456,42 τ.μ.

2. Διάρκεια 12 έτη

3. Χρήση: Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

4. Μίσθωμα 55,00/μήνα

   

10  ο   ΘΕΜΑ:  Έγκριση 1  ου   Α.Π.Ε. έργου «Έργα σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου»
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δημήτριος Πολίτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

& Πολεοδομίας του Δήμου Βέλου-Βόχας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 147, 148 του Ν.4412/2016 
3. Το  φάκελο  της  εργολαβίας  του  έργου  «Έργα  Σχολικών  Κτιρίων  Δ.Ε.  Βέλου»  (αρ.

μελ.:12/2018)
4. Τον 1ο  Α.Π.Ε. και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ
5. Το  7/01-04-2019  Πρακτικό  του  Τεχνικού  Συμβουλίου  Δημοσίων  Έργων  Περιφέρειας

Πελοποννήσου  γνωμοδότησης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

             Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  – 
ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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    του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών 
    και νέες εργασίες οι οποίες  προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της  μελέτης 
    και απαιτούνται για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου . 
          Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών την 28/04/2019. 

Οι αυξήσεις  των  ποσοτήτων  των  συμβατικών  εργασιών  καλύπτονται  από την δαπάνη των
απροβλέπτων (αρθ. 156 παρ. 3α Ν.4412/2016)  και γίνεται ανάλωση «επί έλαττον» δαπανών
(αρθ. 156 παρ. 3β Ν. 4412/2016).

           Η  συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 23.118,71 € (με τον Φ.Π.Α.),
    ενώ η συμβατική  δαπάνη του έργου ανερχόταν  στο ποσό των 20.246,56 € (με τον Φ.Π.Α.), 
    υπάρχει αύξηση κατά 2.872,15 € (με τον Φ.Π.Α.) ήτοι ποσοστό  14,19% , σε σχέση με το  εγκεκριμένο 
    ποσό του Συμφωνητικού, χωρίς να απαιτείται σύναψη νέας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
    άρθρου 132 παράγραφος 2 του Ν. 4412/2016 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε και των λοιπών  
    διατάξεων περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων.

    Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
 Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

            Δημήτριος Πολίτης 
       Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

11  ο   ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα 
                     σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέλου»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Θέμα
:

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΕΛΟΥ»

Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 2935/03-04-2019

Σας  διαβιβάζουμε  φωτοαντίγραφο  του  ανωτέρω  σχετικού  του  εργολάβου  ΤΡΙΓΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε. Βέλου» με αρ.
μελ. 12/2018 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 28/04/2019. 

Το έργο ανατέθηκε στον ΤΡΙΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό του άρθρου
117 του Ν.4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 28/01/2019 με προθεσμία περαίωσης των
εργασιών 3 μήνες ήτοι έως την 28/04/2019 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το έργο
βρίσκεται  σε  εξέλιξη  ,   ωστόσο  λόγω  της  λειτουργίας  των  σχολικών  μονάδων  που  καθιστούν
δύσκολη την εγκατάσταση συνεργείων για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών καθώς και
οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από την έναρξη του έργου δεν επιτρέπουν την
ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η  Υπηρεσία  μας  έχοντας  υπόψη  όλα  τα  ανωτέρω από τα  οποία  δεν  προκύπτει  καμία
υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και
την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 3 μήνες ακόμα ήτοι
έως τις 28/07/2019, «με αναθεώρηση»  τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των
εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του 
έργου. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

11



Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

12  ο   ΘΕΜΑ  :      Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα  
                 σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βόχας»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Θέμα
:

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΒΟΧΑΣ»

Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 2895/03-04-2019

Σας  διαβιβάζουμε  φωτοαντίγραφο  του  ανωτέρω  σχετικού  της  εταιρείας   ΕΝΕΡΓΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ  περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα Σχολικών Κτιρίων Δ.Ε.
Βόχας» με αρ. μελ. 11/2018 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 8/04/2019. 

Το  έργο  ανατέθηκε  στην  ΕΝΕΡΓΟΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΕΕ   μετά  από  συνοπτικό
διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και  το συμφωνητικό υπεγράφη την 8/01/2019 με
προθεσμία  περαίωσης  των  εργασιών  3  μήνες  ήτοι  έως  την  8/04/2019  σύμφωνα  με  το
χρονοδιάγραμμα του έργου.  Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη ,   ωστόσο λόγω της λειτουργίας των
σχολικών μονάδων που καθιστούν δύσκολη την εγκατάσταση συνεργείων για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων εργασιών καθώς και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από την
έναρξη του έργου δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών
ορίων.

Η  Υπηρεσία  μας  έχοντας  υπόψη  όλα  τα  ανωτέρω από τα  οποία  δεν  προκύπτει  καμία
υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και
την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 3 μήνες ακόμα ήτοι
έως τις 8/07/2019, «με αναθεώρηση» τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των
εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του 
έργου. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

13  ο   ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου   «Εργασίες 
συντήρησης Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών στα διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας 
και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τις 
πλημμύρες της 9ης Σεπτεμβρίου 2016»

12



ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣ:
Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Βέλου-Βόχας 
Κοιν.: Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σχετ. : 1. Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 2923/03-04-2019

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1ου σχετικού της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ
Ο.Ε.  περί  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Εργασίες  Συντήρησης  Π.Ε.Ο.  Κορίνθου-Πατρών  στα
διοικητικά όρια Δήμου Βέλου-Βόχας και επισκευές φθορών στο Δημοτικό οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν
από τις πλημμύρες της 9ης Σεπτεμβρίου 2016» με αρ. μελ. 17/2017 με προθεσμία εκτέλεσης την 23 η Μαΐου
2019 (1η Παράταση απόφ. Δ.Σ. 39/2019).

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ’ αριθμ. πρωτ.
6958/23-07-20108 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης της Π.Ε.Ο. Κορίνθου-
Πατρών εντός διοικητικών ορίων Δήμου Βέλου-Βόχας στα εξής τμήματα: 

Α.  Τμήμα  Π.Ε.Ο  Κορίνθου-Πατρών  από  την  διασταύρωσή  της  με  την  οδό  ΑΧΕΠΑΝΣ  έως  τις
σιδηροδρομικές γραμμές ΟΣΕ στην Δ.Κ. Βέλου και

Β. Τμήμα Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από την διασταύρωσή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως την
διασταύρωσή της με την οδό Βαλαωρίτου στην Δ.Κ. Βραχατίου
Το έργο έχει εκτελείται και υπήρξαν καθυστερήσεις:

1. Από εργασίες που αφορούν την μετατόπιση και προστασία δικτύων Ιδιωτικής Τηλεφωνίας, ΟΤΕ,
ΔΕΗ,  οδοφωτισμού,   παροχές  ύδρευσης  κλπ  (αχαρτογράφητο  δίκτυο)  που  εμποδίζουν  και  θα
εμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση των εργασιών

2. Από το πλήθος των συνεννοήσεων με τους ιδιοκτήτες των όμορων ιδιοκτησιών
3. Από τα νέα πλημμυρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου κυρίως για το τμήμα του έργου που αφορά

το Βραχάτι και 
4. Επειδή προέκυψε η ανάγκη νέων εργασιών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη, οι

εργασίες  αυτές  εγκρίθηκαν  από  το  Τεχνικό  Συμβούλιο  με  την  υπ΄αριθμ.  4/25-02-2019  και
υπολείπονται λοιπές διαδικασίες εγκρίσεων (Δημοτικό Συμβούλιο, Αποκεντρωμένη Περιφέρεια κλπ)

      Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του
αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση
της αναδόχου εταιρείας

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι έως τις
23/07/2019, «με αναθεώρηση»  τιμών διότι  η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του
έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

14  ο   ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα 
                         κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»
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ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣ:
Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Βέλου-Βόχας 
Κοιν.: Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Θέμα
:

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Έργα 
κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού»

Σχετ. : 2. Αίτηση αναδόχου έργου με αρ. πρωτ. 2921/03-04-2019

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 1ου σχετικού της εταιρείας Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ
Ο.Ε. περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα κατασκευής αποδυτηρίων γηπέδου Ζευγολατιού».

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. και υπεγράφη το υπ’ αριθμ. πρωτ.
12395/19-11-2019  συμφωνητικό  ποσού  52.334,22  ευρώ  (με  ΦΠΑ 24%),  μέση  έκπτωση  47,67% και  με
προθεσμία εκτέλεσης έργου 19-05-2019. 

Το έργο αφορά την κατασκευή κτιρίου αποδυτήριων με μεταλλική κατασκευή και πάνελ στο γήπεδο
του Ζευγολατιού όπου θα γίνουν εκσκαφές θεμελίων και επιχώσεις, κατασκευή θεμελίωσης του κτιρίου με
πεδιλοδοκούς, κατασκευή του μεταλλικού σκελετού με την τοποθέτηση των πλευρικών πάνελ και των πάνελ
της στέγης και η τοποθέτηση 2 εξωτερικών θυρών.
         Το έργο είναι σε εξέλιξη αλλά για γίνει η κατασκευή, υπολείπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία
έκδοσης οικοδομικής αδείας, για την οποία εκκρεμεί η έγκριση από το Υπουργείο Αθλητισμού η οποία θα
διαβιβαστεί  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  από  6-10-1978  Π.Δ.  (ΦΕΚ
538Δ/17-10-1978) για τις δικές της ενέργειες εγκρίσεων.
          Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του
αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση
της αναδόχου εταιρείας

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 4 μήνες ακόμα ήτοι έως τις
19/09/2019, «με αναθεώρηση»  τιμών διότι  η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του
έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

15  ο   ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Έργα 
                           δικτύων άρδευσης και ομβρίων»
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΠΡΟΣ
Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Βέλου-Βόχας 

Κοιν.
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

Θέμα
:

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ»  (ΑΡ. ΜΕΛ.:9/2018)

Σχετ. : Αίτηση με αρ. πρωτ. 3264/11-04-2019

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω σχετικού της εταιρείας  “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.”
περί  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Έργα  Δικτύων Άρδευσης  και  Ομβρίων» με  αρ.  μελ.
9/2018 με αρχική προθεσμία εκτέλεσης την 13/05/2019. 

Το έργο ανατέθηκε στην “ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.”   μετά από συνοπτικό  διαγωνισμό του άρθρου
117 του Ν.4412/2016 και το συμφωνητικό υπεγράφη την 13/12/2018 με προθεσμία περαίωσης των
εργασιών 5 μήνες ήτοι έως την 13/05/2019 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου. Το έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη ,  ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν από την έναρξη
του έργου δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση του έργου εντός των συμβατικών χρονικών ορίων.

Η  Υπηρεσία  μας  έχοντας  υπόψη  όλα  τα  ανωτέρω από τα  οποία  δεν  προκύπτει  καμία
υπαιτιότητα του αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και
την εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι

έως τις 13/07/2019, «με αναθεώρηση»  τιμών διότι η καθυστέρηση εκτέλεσης των εργασιών του
έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του 
έργου.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

16  ο   ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»(1  η  )

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

    Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» με την υπ΄αριθ. 29/27.03.2019 απόφασή του προέβη στην 1η 
τροποποίηση του Π/Υ οικ. έτους 2019 ως εξής:

1. Σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α.  οικ.  38347/25-07-2018  «Παροχή  οδηγιών  για  την  κατάρτιση
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 (ΦΕΚ 3086/Β΄/2018), εφόσον προκύπτουν
διαφορές στο σκέλος των Εσόδων (χρηματικό υπόλοιπο)  με βάση τον  μήνα κατάρτισης και  το
κλείσιμο του Π/Υ του προηγούμενου έτους, θα πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση στο σκέλος
των Εσόδων και των Δαπανών ώστε ο Π/Υ οικονομικού έτους 2019 να καταστεί ισοσκελισμένος. θα
πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση ως εξής:
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Αναλυτικά  ανέφερε  ότι,  κατά  τον  μήνα  κατάρτισης  του  Π/Υ  οικ.  Έτους  2019  «μήνας
Σεπτέμβριος 2018» το χρηματικό υπόλοιπο που ελήφθη υπόψη, ήταν  304.475,10€. Με την λήξη
του οικονομικού έτους 2018 και ήτοι την 31η Δεκεμβρίου 2018, το χρηματικό υπόλοιπο του Κ.Α.
Εσόδων 5 διαμορφώθηκε στα  242.907,62€. Η διαφορά που προκύπτει κατά την 31η Δεκεμβρίου
2018 είναι 61.567,48€. 

Α1. Με βάση τα προαναφερόμενα θα πρέπει να προβούμε σε μείωση Εσόδων και Δαπανών
συνολικού ποσού 61.567,48€ και επί μέρους ως εξής:

Στο σκέλος των Εσόδων τροποποιούμε:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

5119
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα  για  την  κάλυψη  εν  γένει  δαπανών  του
δήμου – νομικού προσώπου.

176.665,70

5121
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα  για  την  κάλυψη  υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών.

11.697,28

5124 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ΕΣΠΑ. 22.967,83

5129
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα  για  την  κάλυψη  εν  γένει  δαπανών  του
δήμου – νομικού προσώπου

31.576,81

Τελική διαμόρφωση χρηματικού υπολοίπου 242.907,62€.

Α2. Επειδή κατά την έγκριση του Π/Υ οικ. Έτους 2019 σημειώθηκαν κάποιες επισημάνσεις από την
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση που αφορούσαν τεχνικές λεπτομέρειες στην κατάρτιση του Π/Υ και
προκειμένου να εναρμονιστεί  ο Π/Υ οικ.  Έτους 2019,  θα πρέπει να μεταφέρουμε τα ποσά των
υφιστάμενων Κ.Α. Εσόδων σε νέους Κ.Α. Εσόδων ως εξής:

1. Στο σκέλος των Εσόδων καταργούμε:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €
0711.001 Ετήσια επιχορήγηση από Δήμο. 280.000,00

0711.002
Επιχορήγηση  μέσω  ΚΑΠ  για  λειτουργικές
δαπάνες.

186.000,00

Και δημιουργούμε:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €
0718.001 Ετήσια επιχορήγηση από Δήμο. 280.000,00

0718.002
Επιχορήγηση  μέσω  ΚΑΠ  για  λειτουργικές
δαπάνες.

186.000,00

   
Μειώνουμε:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
ΣΕ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ

ΣΕ €

ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Κ.Α.Ε. ΣΕ €

5121

Χρηματικό  Υπόλοιπο
προερχόμενο  από  έκτακτα
έσοδα  για  την  κάλυψη
υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών.

11.697,28 11.560,23 137,05
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δημιουργούμε και ενισχύουμε:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ ΣΕ €

ΠΟΣΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΣΕ €

ΤΕΛΙΚΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Κ.Α.Ε. ΣΕ €

5111

Χρηματικό  υπόλοιπο
προερχόμενο  από  τακτικά
έσοδα  για  την  κάλυψη
υποχρεώσεων  παρελθόντων
ετών.

- 866,26 866,26

5129

Χρηματικό  Υπόλοιπο
προερχόμενο  από  έκτακτα
έσοδα για  την  κάλυψη εν  γένει
δαπανών του δήμου  – νομικού
προσώπου

31.576,81 10.693,97 42.270,78

2. Στο σκέλος των Εσόδων εγγράφουμε σε νέους Κ.Α.Ε. ως εξής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ €

1211.002
Υπόλοιπο χρηματοδότησης από ΕΕΤΑΑ ΑΕ που
εισπράχθηκε 10/01/2019 για το βρεφικό τμήμα.

4.822,95

1327.002
Υπόλοιπο χρηματοδότησης από ΕΕΤΑΑ ΑΕ για
βρεφικό  τμήμα  σύμφωνα  με  ΚΥΑ  ΦΕΚ
1409/τ.Β΄/2018 που εισπράχθηκε 10/01/2019.

5.168,82

Β. Λόγω της μείωσης του χρηματικού υπολοίπου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 μειώνουμε τους
Κ.Α. Εξόδων για την ισοσκέλιση του Π/Υ οικ. Έτους 2019 ως εξής:

Στο σκέλος των Εξόδων μειώνουμε:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΨΗΦΙΣΗΣ
ΣΕ €

ΠΟΣΟ
ΜΕΙΩΣΗΣ

ΣΕ €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ Κ.Α.Ε.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΕ €

00-6121.002 Αμοιβή Αντιπροέδρου Δ.Σ. 2.400,00 -2.200,00 200,00

00-6431.001
Έξοδα ενημέρωσης και 
προβολής του νομικού 
προσώπου.

4.000,00 -3.000,00 1.000,00

00-8115.012
Οφειλή αμοιβής μελών Δ.Σ. 
μηνών 12ος.

700,00 -238,30 461,70

15-6261.002
Συντήρηση κτιρίων για χρήση
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων.

8.000,00 -3.000,00 5.000,00

15-6262.006

Συντήρηση – Αναγόμωση 
πυροσβεστήρων - 
πυρασφάλειας δομών 
Ν.Π.Δ.Δ.

4.000,00 -1.000,00 3.000,00

15-6262.008
Συντήρηση οργάνων 
παιδικών χαρών.

4.000,00 -2.000,00 2.000,00

15-6262.013
Έξοδα πιστοποίησης 
παιδικών χαρών.

3.000,00 -2.000,00 1.000,00

15-6474.004 Καθαρισμός κουρτινών – 2.500,00 -1.500,00 1.000,00
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λευκών ειδών παιδικών 
σταθμών.

15-7133.001
Προμήθεια επίπλων – 
καρεκλών εκδηλώσεων.

6.000,00 -3.500,00 2.500,00

60-6261.001
Συντήρηση παιδικών 
σταθμών.

24.800,00 -24.800,00 0,00

60-6262.001
Συντήρηση – Αναγόμωση 
πυροσβεστήρων δομών 
Παιδικών Σταθμών

3.000,00 -3.000,00 0,00

60-6265

Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών και 
λοιπού εξοπλισμού 

1.000,00 -1.000,00 0,00

60-6279.001
Δαπάνες απολύμανσης 
Παιδικών Σταθμών

2.000,00 -2.000,00 0,00

60-6413.001
Μεταφορές νηπίων παιδικών 
σταθμών για επισκέψεις 
(εκπαιδευτικές εκδρομές)

5.000,00 -1.405,51 3.594,49

60-6451
Συνδρομές σε εφημερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά 
μέσα.

224,18 - 224,18 0,00

60-6473.001
Δαπάνες οργάνωσης γιορτής
Παιδικών Σταθμών.

5.000,00 -5.000,00 0,00

60-6473.002
Δαπάνες για παρακολούθηση
θεατρικών παραστάσεων.

2.000,00 -1.447,32 552,68

60-6612.002
Προμήθεια φωτοτυπικού 
χαρτιού

2.000,00 -2.000,00 0,00

60-6622.001 Προμήθεια εποπτικού υλικού 4.000,00 -4.000,00 0,00

60-6622.002
Προμήθεια ειδών 
ψυχαγωγίας και παιχνιδιών

4.000,00 -4.000,00 0,00

60-6622.003
Προμήθεια εκπαιδευτικού 
υλικού

4.000,00 -4.000,00 0,00

60-6634
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού.

4.000,00 -4.000,00 0,00

60-7131.001 Προμήθεια κλιματιστικών. 10.000,00 -10.000,00 0,00

60-7131.002
Προμήθεια ηλεκτρικών 
συσκευών.

5.000,00 -5.000,00 0,00

60-7133.001 Προμήθεια επίπλων. 1.000,00 -1.000,00 0,00
60-7133.002 Προμήθεια σκευών. 1.000,00 -1.000,00 0,00

60-7134
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και
ηλεκτρονικά συγκροτήματα 
και λογισμικά

2.000,00 -2.000,00 0,00

60-7135.001
Προμήθεια ειδικού τάπητα 
εσωτερικών χώρων Παιδικών
Σταθμών.

1.000,00 -1.000,00 0,00

60-7135.002
Προμήθεια οργάνων 
παιδικών χαρών Παιδικών 
Σταθμών

5.000,00 -5.000,00 0,00

60-7135.003

Προμήθεια δαπέδων 
ασφαλείας παιδικών χαρών 
Παιδικών σταθμών και 
Βρεφονηπιακού σταθμού.

6.000,00 -6.000,00 0,00
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Συνολικό ποσό μείωσης των Κ.Α.Ε. δαπανών 106.315,31€.

Γ. Λόγω  του  νέου  σχεδιασμού  στην  λειτουργία  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ»  σύμφωνα  με  τις
υφιστάμενες ανάγκες αυξάνουμε Κ.Α.Ε. και δημιουργούμε νέους Κ.Α.Ε. ως εξής:

1. Στο σκέλος των Εξόδων αυξάνουμε και δημιουργούμε:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΨΗΦΙΣΗΣ
ΣΕ €

ΠΟΣΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ

ΣΕ €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ Κ.Α.Ε.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΕ €

00-6121.001 Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. 6.000,00 2.200,00 8.200,00

00-6142.003

Αμοιβές για την επιτόπια και 
τηλεφωνική υποστήριξη 
εφαρμογών, εκπαίδευσης και
λειτουργίας των 
προγραμμάτων διαχείρισης 
(alfaware).

2.976,00 2.976,00 5.952,00

00-8115.012
Οφειλή αμοιβής υπαλλήλου 
που τηρεί τα πρακτικά 
συνεδριάσεων Δ.Σ.

603,20 278,40 881,60

00-8115.020

ΓΝΩΣΗ Ι.Κ.Ε. – Οφειλή για 
την υποστήριξη και 
υλοποίηση χρηματοδοτικού 
προγράμματος για την 
ίδρυση νέου βρεφικού 
Τμήματος.

0,00 4.960,00 4.960,00

00-8115.021
ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

0,00 25,17 25,17

00-8115.022
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

0,00 299,83 299,83

00-8115.023

ΕΝΕΡΓΟΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. – 
Οφειλή για την προμήθεια 
εξοπλισμού Βρεφικού 
Τμήματος στον Παιδικό 
Σταθμό Ζευγολατιού.

0,00 5.168,82 5.168,82

00-8115.024 ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΟΠΗ. 0,00 541,26 541,26

10-6012.002
Αμοιβή υπαλλήλου που τηρεί
τα πρακτικά συνεδριάσεων 
Δ.Σ. (πρακτικογράφος).

1.100,00 250,00 1.350,00

10-6061.003
Προμήθεια στολών μαγείρων 
– καθαριστριών.

0,00 2.400,00 2.400,00

10-6422
Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων.

200,00 300,00 500,00

10-6461
Έξοδα δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων.

1.600,00 250,00 1.850,00

10-6612.002
Προμήθεια φωτοτυπικού 
χαρτιού.

0,00 1.000,00 1.000,00

15-6261.001
Συντήρηση εγκαταστάσεων 
παιδικών σταθμών.

0,00 10.000,00 10.000,00

15-6261.008 Συντήρηση – επισκευή – 0,00 6.000,00 6.000,00
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μόνωση της στέγης των 
κλειστών γυμναστηρίων.

15-6622.002
Προμήθεια ειδών 
ψυχαγωγίας και παιχνιδιών.

2.000,00 4.090,12 6.090,12

15-6634
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού.

10.000,00 4.000,00 14.000,00

15-7131.004
Προμήθεια πυροσβεστικών 
μέσων – πυρασφάλειας & 
συναφών ειδών.

0,00 10.000,00 10.000,00

Συνολικό ποσό αύξησης των Κ.Α.Ε. δαπανών 54.739,60€.

2. Στο  σκέλος  των  Εξόδων και  από  το  αποθεματικό  μεταφέρουμε  ποσό  13.709,25€  και
δημιουργούμε νέους Κ.Α. Εξόδων λόγω συνεχιζόμενων συμβάσεων που λήγουν το έτος
2019 ως εξής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΨΗΦΙΣΗΣ
ΣΕ €

ΠΟΣΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ

ΣΕ €

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ Κ.Α.Ε.
ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΕ €

00-6117.010
Αμοιβές ορκωτού ελεγκτή για 
ισολογισμό 2016 (Σ) 

0,00 1.091,20 1.091,20

15-6265.001
Συντήρηση επίπλων και 
εξοπλισμού. (Σ)

0,00 1.984,00 1.984,00

15-6622.007
Προμήθεια κουρτινών – 
Λευκών ειδών. (Σ)

0,00 1.557,25 1.557,25

15-6699.005

Προμήθεια δαπέδων 
ασφαλείας στην παιδική χαρά
του Βρεφονηπιακού Σταθμού
Ζευγολατιού. (Σ)

0,00 9.076,80 9.076,80

 
Τελική διαμόρφωση του αποθεματικού συνολικού ποσού 7.158,68€

3. Στο σκέλος των Εξόδων τροποποιούμε το λεκτικό ως εξής:

Κ.Α. ΑΡΧΙΚΟ ΛΕΚΤΙΚΟ Κ.Α.Ε. ΝΕΟ ΛΕΚΤΙΚΟ Κ.Α.Ε.
00-6121.001 Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. & Αντιπροέδρου

15-6413.002 Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ.
Μεταφορές μελών ΚΑΠΗ, Χορωδίας & 
Νηπίων.

17  ο   ΘΕΜΑ  :        Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
                       έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»
                          
Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 3 / 27 Μαρτίου 2019 τακτικής συνεδρίασης του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας.
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Αριθμός Απόφασης: 35/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση  αναμόρφωσης  Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  (ΟΠΔ)  οικ.
Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» (1η/2019)».

Στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας, σήμερα την 27η Μαρτίου 
2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:30μ.μ., συνεδρίασε το Διοικητικό 
Συμβούλιο, έπειτα από την αριθ. 254/22-03-2019 πρόσκληση του κ. Ανδρέα Σιάχου, 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 95 Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 Ν. 3852/2010. Επίσης 
αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Στη συνεδρίαση αυτή, ήταν παρόντα επτά (7) από τα έντεκα (11) μέλη και έτσι υπήρχε η 
νόμιμη απαρτία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  1) Σιάχος Ανδρέας (Πρόεδρος Δ.Σ.),  2) Λυκαργύρης Γεώργιος,  3) Τριανταφύλλου
Κωνσταντίνος, 4)Στεργιόπουλος Λεωνίδας, 5) Βασδέκη Αποστολία, 6) Θεοδοσίου Μαγδαληνή, 7)
Καπώλη Μαρία. 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)  Παπαλέκας  Αθανάσιος,  2) Μπαλαφούτας  Γεώργιος,  3) Δέδε  Δήμητρα  –
Αλεξάνδρα, 4) Πετρόπουλος Γεώργιος.

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκε  νόμιμα  και  παραβρέθηκε  ο  ειδικός  σύμβουλος  του  Δημάρχου
Βέλου-Βόχας για θέματα νομικών προσώπων κ. Παπαγεωργόπουλος Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη ο υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Τσάκωνας Ιωάννης για 
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο για το 13  ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Έγκριση 
αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικ. Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΑΝΕΛΙΞΗ» (1η/2019)» και είπε τα εξής:

Με  την  υπ’  αριθ.  107/2018  (ΑΔΑ:7Α3ΑΟΚ31-ΤΓΨ)  απόφαση  Δ.Σ.  ψηφίσθηκε  το
Ολοκληρωμένο  Πλαίσιο  Δράσης  (ΟΠΔ)  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ»  οικ.  Έτους  2019,  το  οποίο
εγκρίθηκε με την αριθ. 34261/01-03-2019 (ΑΔΑ:7ΖΞΒΟΡ1Φ-3ΞΒ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.  Σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α.  οικ.  34574/05-07-2018  «Καθορισμός
διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης
των προϋπολογισμών των OTA και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA», οικονομικού έτους 2019
(ΦΕΚ  2492/Β΄/2018),  εφόσον  προκύπτουν  διαφορές  στο  σκέλος  των  Εσόδων,  Εξόδων  και
απλήρωτων υποχρεώσεων κατά το κλείσιμο του έτους την 31.12. και εφόσον υποχρεούμαστε σε
αναμόρφωση  του  Π/Υ  οικ.  Έτους  2019,  θα  πρέπει  να  προβούμε  σε  τροποποίηση  του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ως εξής:

Ο Πίνακας 5Α «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου 
Βέλου-Βόχας» καταρτίστηκε και διαμορφώνεται όπως αυτός εμφανίζεται σε αναλυτικούς πίνακες.
Αναπόσπαστο μέρος να αποτελεί και συνημμένο μέσο ηλεκτρονικής αποθήκευσης (cd) στο 
οποίο απεικονίζονται αναλυτικοί πίνακες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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1. Εγκρίνει την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους
2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Δήμου Βέλου-Βόχας, όπως αυτό καταρτίσθηκε και εμφανίζεται
στον  πίνακα  5Α  «Στοχοθεσία  οικονομικών  αποτελεσμάτων  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ»
Δήμου Βέλου-Βόχας» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, να αποτελεί και συνημμένο μέσο ηλεκτρονικής
αποθήκευσης (cd) στο οποίο απεικονίζονται αναλυτικοί πίνακες του ανωτέρω προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019.

                                                                Ακριβές απόσπασμα
                 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                Ανδρέας Σιάχος

18  ο   ΘΕΜΑ  :        Τροποποίηση προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
                       ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» (1η/2019)

      Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» με την υπ΄αριθ. 
21/08.04.2019 απόφασή του προέβη στην 1η τροποποίηση του προϋ/σμού έτους 2019 όπως 
παρακάτω:

Οι ακόλουθοι ΚΑΕ του Χρηματικού Υπολοίπου πρέπει να διαμορφωθούν ως ακολούθως :  

KAE
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ

ΠΟΣΟ 2019

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
31/12/2018 

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ
Σ

5112 12.654,82  5.100,74 -7.554,08  5.100,74

5122 2.828,65 2.707,17 -121,48 2.707,17

ΣΥΝΟΛΟ -7.675,56

Για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού πρέπει από το σκέλος των δαπανών να αποδεσμευτεί το αντίστοιχο
ποσό  7.675,56€.  Επομένως  αποδεσμεύεται  από  τον  ΚΑΕ  20.7135.01 με  περιγραφή  «Προμήθεια  κάδων
απορριμμάτων» ποσό 2.000,00€,  ο  οποίος και  καταργείται.  Αποδεσμεύεται  από τον ΚΑΕ  30.7135.03 με
περιγραφή «Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπών οργάνων γηπέδων (μπάσκετ - βόλεϊ κ.α.)» ποσό 2.000,00€ ο
οποίος και καταργείται. Αποδεσμεύεται από τον ΚΑΕ  20.7135.02 με περιγραφή «Προμήθεια  φωτιστικών
σωμάτων, λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού» ποσό 3.000,00€ και απομένει στον  ΚΑΕ ποσό
5.000,00€. Αποδεσμεύεται από τον ΚΑΕ 35.6693.01 με περιγραφή «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού»
ποσό 500,00€ και απομένει στον ΚΑΕ ποσό 1.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό των 175,56€, αποδεσμεύεται από
το Αποθεματικό. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μιχαήλ Σδράλης

19  ο   ΘΕΜΑ  :      Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 
                         2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» 

        Θα αποσταλεί προσεχώς εισήγηση

20  ο   ΘΕΜΑ  :      Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 
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                            2020-2023

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡ.                                  ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 27-03-2019      

Πληρ.: Ελ.Δασκαλοπούλου

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου,

κο Σδράλη Μιχαήλ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Σύγκληση συμβουλίου με θέμα: “ Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων 
Προσωπικού 2020-2023”.

Παρακαλούμε , όπως συγκληθεί άμεσα Δημ. Συμβούλιο με θέμα: “Στρατηγικός Προγραμματισμός 
Προσλήψεων 2020-2023” , λόγω του κατεπείγοντος του θέματος.

Με την υπ΄αρ.10/20616/20-3-2019 Εγκύκλιο του Υπ.Εσωτ. καλείται ο Δήμος να συμπληρώσει 
πίνακες στη ιστοσελίδα του Υπουργείου που αφορούν προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού 
2020-2023 με καταληκτική προθεσμία 28-3-2019. 

Επομένως , πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

Η Αν/τρια Προϊστ. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ελένη Δασκαλοπούλου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023.

Στις 7 Φεβρουαρίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α΄ 17) ο ν.4590 /2019 
«Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση 
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». 

Σύμφωνα με τις θεσπιζόμενες διατάξεις του προαναφερόμενου νόμου, οι οποίες εφαρμόζουν τις 
στρατηγικές προτεραιότητες που τέθηκαν στην Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική 
Μεταρρύθμιση 2017-2019, εγκαθίσταται σύστημα πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού 
σχεδιασμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού, με σκοπό τον καλύτερο 
προγραμματισμό, την αναβάθμιση και απλοποίηση της διαδικασίας έγκρισης αιτημάτων πρόσληψης
προσωπικού στους φορείς του δημόσιου τομέα, πλήρως εναρμονισμένου με το δημοσιονομικό 
πρόγραμμα, αλλά και τη λειτουργική διασύνδεση με τις πρόσφατες διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, όπως το σύστημα κινητικότητας, η 
κατάρτιση περιγραμμάτων θέσης και η λειτουργία του ψηφιακού οργανογράμματος της δημόσιας 
διοίκησης.
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Με την αρ.10 /20616/20-3-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
“Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023” γνωστοποιήθηκαν οι 
διατάξεις του Κεφαλαίου Α του ν.4590/2019 που αφορά στο αντικείμενο του θέματος, καλώντας 
τους υπόχρεους φορείς να αποστείλουν τα πολυετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων 
πόρων των ετών 2020-2023, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία τους σε τρία (3) 
υποδείγματα πινάκων, με καταληκτική προθεσμία: 28-03-2019. 

Οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα αυτών θα πρέπει να αποτυπώσουν τις ανάγκες τους όσον αφορά 
τον τετραετή προγραμματισμό τακτικού προσωπικού (μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου) για όσες περιπτώσεις προσλήψεων/διορισμών υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής της 
ΠΥΣ 33/2006.

Κατά το σκέλος που αφορά στον καθορισμό αναγκών πρόσληψης από τους ΟΤΑ α’ βαθμού 
προσωπικού ΙΔΑΧ, υπενθυμίζεται ότι βάσει του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων

(ν.3584/2007 όπως ισχύει), οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ μπορούν να έχουν κενές θέσεις ΙΔΑΧ και ως εκ 
τούτου να προσλάβουν προσωπικό ΙΔΑΧ μόνο της ειδικότητας των μουσικών, καθώς και ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό (άρθρο 168 ΚΚΔΥ).

- Προκειμένου οι φορείς Τ.Α να υποβάλουν στο ΥΠΕΣ ηλεκτρονικά τον πολυετή προγραμματισμό 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού, σκόπιμο θα ήταν να έχει προηγηθεί απόφαση του οικείου 
Συμβουλίου (Περιφερειακού, Δημοτικού, Διοικητικού).

Κατόπιν των προεκτεθέντων , καλούμαστε να αποστείλουμε τα τετραετή σχέδια προγραμματισμού 
ανθρώπινων πόρων των ετών 2020-2023 στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται, για κάθε έτος 
χωριστά:
α. Οι εκτιμήσεις των αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού (αυτοδίκαιες αποχωρήσεις)
β. το σύνολο των υφιστάμενων και των εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού,
γ. οι εκτιμώμενες ανάγκες σε προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι 
κάλυψης αυτών, μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου (ΦΕΚ622Β΄/26-02-2019) οι κενές οργανικές θέσεις μόνιμου 
προσωπικού του Δήμου είναι οι εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΚΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ Οικονομικού 1

ΤΕ Διοικητικού-
Λογιστικού

1

ΤΕ Πληροφορικής 1

ΔΕ Διοικητικών 
Γραμματέων

2
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ΔΕ Διοικητικού 1

ΔΕ 30 Τεχνιτών 1

ΥΕ Εργατών κήπων 1

Λαμβάνοντας υπόψη και τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις μέσα στην επόμενη τετραετία τακτικού 
προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου , προτείνουμε 
τα εξής:

΄ΕΤΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

2020 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2021 1ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 ΔΕ30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ

2022 1ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

2023 1ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Η Αν/τρια Προϊστ. Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

               Ελένη Δασκαλοπούλου

21  ο   ΘΕΜΑ  :        Γνωμοδότηση για την δημιουργία τμήματος ένταξης 
                      (Τ.Ε.) στο Γυμνάσιο Βραχατίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

      Το Γυμνάσιο Βραχατίου  με το υπ΄αριθ. 66/19.03.2019 έγγραφό του προς την Δ/νση Δ/βαθμιας 

Εκπ/σης Κορινθίας ζητά την ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) και βεβαιώνει:

1. Ο αριθμός των μαθητών που διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για στήριξη από Τμήμα 

Ένταξης από την πρώην δομή του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. τη σχολική χρονιά 2018-2019 και φοιτούν στο

σχολείο είναι 5 και κατανέμονται: Α΄ Γυμνασίου 2 μαθητές, Β΄ Γυμνασίου 3 μαθητές και Γ΄ 

Γυμνασίου 1 μαθητής.
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2. Το εν λόγω σχολείο διαθέτει 1 αίθουσα διδασκαλίας για την λειτουργία του Τμήματος 

Ένταξης και υπάρχει η δυνατότητα στέγασής του.

   Ακολούθως, από την Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης εστάλη το υπ΄αριθ. 2999/26.03.2019 έγγραφο 

σύμφωνα με το οποίο υπάρχει θετική εισήγηση για την ίδρυση του Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) στο 

Γυμνάσιο Βραχατίου και απαιτείται η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με βεβαίωση 

ανάληψης δαπάνης εξόδων από την σχολική επιτροπήκαι βεβαίωση δέσμευσης πιστώσεων από 

την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημα από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαήλ Σδράλης

22  ο   ΘΕΜΑ  :        Τροποποίηση Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου

                                                    Ζευγολατιό  26/ 03 / 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π.Π.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Βέλου Βόχας (ΑΔΑ:4565Ω9Π-82Υ).

Σχετικά με τον ανωτέρω κανονισμό προτείνονται τροποποιήσεις για τη βελτίωσή του.
Επίσης  προτείνεται  η  αφαίρεση  περιπτώσεων  με  αναφορά  στην  διευθέτηση  θεμάτων  που
προκύπτουν εντός και μεταξύ ιδιοκτησιών όσον αφορά στη διαχείριση του πρασίνου, γιατί ο δήμος
δεν έχει την αρμοδιότητα παρέμβασης.
Εισηγούμαστε:
την τροποποίηση του Κανονισμού Πρασίνου του Δήμου ως εξής:
Μέρος Α'
άρθρο 4 : αφαιρείται η επισήμανση "χωρίς γραπτή άδεια .....υπηρεσίας"
Μέρος Β' 
άρθρο 2: αφαιρείται η περίπτωση α
άρθρο 3 στην περίπτωση 1 αφαιρείται " ή με γειτονικές ιδιοκτησίες"
οι περιπτώσεις 2 και 3 τροποποιούνται και  συμπτύσσονται 
στην περίπτωση γ αλλάζει το πρόστιμο στην τελευταία σειρά " από 50- 500 ευρώ"
 άρθρο 4 αφαιρείται η παράγραφος β
άρθρο 6 αντικαθίσταται "Το Δ.Σ." από "τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα του Δήμου"
άρθρο 7 αντικαθίσταται  " του Δ.Σ. "...από του αρμοδίου οργάνου" 
άρθρο 8 τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος "από τη δημοσίευση του"

Η αρμόδια υπάλληλος Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος

Βασιλική Κυριάκη Παναγιώτης Βαμβάτσικος
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    Θα αποσταλεί συνημμένα το σχέδιο του τροποποιημένου Κανονισμού Πρασίνου
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