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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    στις   23/04/2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1  ο   ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2019 (3η)

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ                                                       19 - 04 - 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΑΔΣ …./2019) 

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών αφού έλαβε υπ’ όψη της : 
Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007
Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15/06/59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’)
Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28379/18-07-2012
Παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
Την υπ’ αριθμ. 232/21-12-2018 (ορθή επανάληψη) Α.Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε ο Π/Υ έτους
2019 και την υπ’ αριθμ. 32110/06-03-2019 Εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Την ΚΥΑ 38347/25-07-2018.

Εισηγείται προς την Ο.Ε. και το Δ.Σ. τα κάτωθι :

1. Ενισχύεται ο ΚΑ Εσόδων 00.4311 με περιγραφή «ΚΑΠ για κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών των σχολείων Α/θμιας  & Β/θμιας  εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.  1946/1991)» με ποσό
7.600,00€, μετά την συμπληρωματική επιχορήγηση από ΚΑΠ 2018. Ταυτόχρονα εισάγεται ως
νέο εδάφιο ο ΚΑ Εσόδων  00.6711.02 με περιγραφή «Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ
έτους  2018 προς  κάλυψη Λειτουργικών  αναγκών και  κατά  προτεραιότητα  κάλυψη δαπανών
θέρμανσης των σχολείων» με ποσό 7.600,00€.
2. Ενισχύεται  ο  ΚΑ  Εσόδων  00.0611 με  περιγραφή «ΚΑΠ για  την  κάλυψη γενικών
αναγκών» με ποσό 50.856,82€, μετά την συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ 2018. Ταυτόχρονα
ενισχύεται το Αποθεματικό με ποσό 50.856,82€.
3.  Εισάγεται  ως νέο εδάφιο ο  ΚΑ Εξόδων  00.6711.03 με περιγραφή «Απόδοση σε
σχολικές  Επιτροπές  Α'  βάθμιας  Β'  βάθμιας  εκπαίδευσης  (Δ’  Κατανομή  2018)»,  με  ποσό
42.570,00€, το οποίο θα αποδεσμευτεί από το Αποθεματικό. 
4. Εισάγεται ως νέο εδάφιο ο ΚΑΕ  15.6261.03 με περιγραφή «Συντήρηση σχολικών
κτηρίων Δήμου Ι.Π. (Σ)» με ποσό 53.400,00€, το οποίο αποδεσμεύεται από το Αποθεματικό.
5. Ενισχύεται ο ΚΑΕ 00.6056.01 με περιγραφή «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ – ΤΠΔΥ» με
ποσό 500,00€, το οποίο αποδεσμεύεται από το Αποθεματικό.
6. Ενισχύεται  ο  ΚΑΕ  00.8261.05 με  περιγραφή  «Επιστροφή  αχρεωστήτως
εισπραχθέντων ποσών» με ποσό 2.000,00€, το οποίο αποδεσμεύεται από το Αποθεματικό.
7. Ενισχύεται ο ΚΑΕ 00.6111.01 με περιγραφή «Αμοιβή δικηγόρων γιά παραστάσεις» με
ποσό 4.000,00€, το οποίο αποδεσμεύεται από το Αποθεματικό.
8. Ενισχύεται ο ΚΑΕ 00.6451.01 με περιγραφή «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά,
ηλεκτρονικά μέσα,  internet,  βάσεις  πληροφοριών κ.λπ.  μέσα» με ποσό 5.000,00€, το  οποίο
αποδεσμεύεται από το Αποθεματικό.
9. Εισάγεται ως νέο εδάφιο ο ΚΑΕ  00.6142.10 με περιγραφή «Υπηρεσίες Υπεύθυνου
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)» με ποσό 4.000,00€, το οποίο αποδεσμεύεται από το
Αποθεματικό.



10.  Καταργείται  ο  ΚΑΕ  15.6691.06 με  περιγραφή  «Προμήθεια  τροφίμων  &  ειδών
ατομικής υγιεινής & καθαριότητας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου (Σ)» με ποσό 9.600,00€,
καθώς  τιμολογήθηκε  και  ενταλματοποιήθηκε  εντός  του  2018.  Το  ποσό  των  9.600,00€  θα
ενισχύσει το Αποθεματικό.  
11. Καταργείται  ο  ΚΑΕ  10.6142.06 με  περιγραφή «Σύμβαση υποστήριξης  λογισμικού
οικονομικών  προγραμμάτων  (Σ)»  με  ποσό  5.750,00€,  καθώς  τιμολογήθηκε  και
ενταλματοποιήθηκε εντός του 2018. Το ποσό των 5.750,00€ θα ενισχύσει το Αποθεματικό.  
12. Καταργείται  ο  ΚΑΕ  30.6112.03 με  περιγραφή  «Αμοιβή  παροχής  υπηρεσιών
μηχανικού, για την αποτύπωση σε τοπογραφικά διαγράμματα, των ακινήτων του Δήμου (Σ)» με
ποσό 1.600,00€, καθώς τιμολογήθηκε και ενταλματοποιήθηκε εντός του 2018.  Το ποσό των
1.600,00€ θα ενισχύσει το Αποθεματικό.  
13. Εισάγεται  ως  νέο  εδάφιο  ο  ΚΑΕ  70.7413.05 με  περιγραφή  «Μελέτη  γεωλογικής
καταλληλότητας του Τοπικού Ρυμοτομικού Βραχατίου (Ι.Π.) (Σ)» και ποσό 2.170,00€, το οποίο
αποδεσμεύεται από το Αποθεματικό.
14. Ενισχύεται ο ΚΑΕ  70.7321.01 με περιγραφή «Έργα σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Βέλου
2018  (ΣΑΤΑ  2018  (Σ)»  με  ποσό  2.872,15€  από  Ι.Π.,  το  οποίο  αποδεσμεύεται  από  το
Αποθεματικό.
15. Εισάγεται  ως  νέο  εδάφιο  ο  ΚΑΕ  30.7134.03  με  περιγραφή  «Προμήθεια
ηλεκτρονικών υπολογιστών συγκροτημάτων & λογισμικών (Σ)», με ποσό 5.000,00€, το οποίο
αποδεσμεύεται  από  τον  30.7134.02 με  περιγραφή  «Προμήθεια  τοπογραφικού  εξοπλισμού
(γεωδαιτικός δέκτης GPS, παρελκόμενα και λογισμικό) - Ι.Π.». 
16. Ενισχύεται ο ΚΑΕ  20.6263.01 με περιγραφή «Συντήρηση και επισκευή φορτηγών
του Δήμου (Σ)» με ποσό 4.000,00€,  το  οποίο  αποδεσμεύεται  από τον ΚΑΕ  20.6211.01 με
περιγραφή  «Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και  κοινοχρήστων
χώρων και παραγωγικής διαδικασίας».  
17. Εισάγεται  ως  νέο  εδάφιο  ο  ΚΑΕ  15.1735.05 με  περιγραφή  «Προμήθεια  μέσων,
υλικών και εφοδίων για αποκλειστική χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Σ)» με ποσό
2.000,00€. Το οποίο αποδεσμεύεται από τον ΚΑΕ 00.6736.01 με περιγραφή «Επιχορηγήσεις σε
πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία».
18. Καταργείται  ο  ΚΑΕ  00.6722  με  περιγραφή  «Εισφορά  για  την  εξασφάλιση  μέσων
προστασίας  άμαχου  πληθυσμού  (0,10%  επί  των  τακτικών  εσόδων  έτους  2017)»  με  ποσό
7.496,30€,  το  οποίο  ενισχύει  το  Αποθεματικό.  Αντίστοιχα  εισάγεται  ως  νέο  εδάφιο  ο  ΚΑΕ
00.6722.01 με περιγραφή «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού
(0,10% επί των τακτικών εσόδων έτους 2017)» με ποσό 7.496,36€ το οποίο αποδεσμεύεται από
το Αποθεματικό.     
19. Εισάγεται  ως  νέο  εδάφιο  ο  ΚΑΕ  00.6722.02 με  περιγραφή  «Εισφορά  για  την
εξασφάλιση  μέσων προστασίας  άμαχου  πληθυσμού  (0,10% επί  των  τακτικών  εσόδων έτους
2016) (Σ)» με ποσό 7.893,51€. Από τον ΚΑΕ  00.6736.01 με περιγραφή «Επιχορηγήσεις σε
πολιτιστικούς  συλλόγους  και  σωματεία»  αποδεσμεύεται  ποσό  893,51€  και  από  τον  ΚΑΕ
00.6735.01 με περιγραφή «Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων του Δήμου», αποδεσμεύεται
ποσό 7.000,00€.    

Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

           ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

2  ο   ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης για διενέργεια πολιτιστικών- καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων

        Θα αποσταλεί προσεχώς εισήγηση



3  ο   ΘΕΜΑ:        Εφαρμογή του άρθρου 27 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου 
περί   χρέωσης τεκμαρτής κατανάλωσης  .

    
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 27 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου περί 
               χρέωσης τεκμαρτής κατανάλωσης  . 

      Με την αρ.41805/15-03-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου , Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου , ακυρώθηκε η αρ.207/2018 Απόφαση Δημ.Συμβουλίου 
του Δήμου , με την οποία είχε αποφασιστεί η χρέωση μόνο του παγίου στους λογαριασμούς 
ύδρευσης  Β΄εξαμ.2018 για τα πληγέντα Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα από τις πλημμύρες της 
29ης Σεπτεμβρίου 2018.
    Σύμφωνα με το υπ.αρ. 828/28-01-2018 έγγραφο του Τμ. Εκτέλεσης και 
Συντήρησης Έργων , η καταγραφή των ενδείξεων θα καθυστερήσει λόγω των συνεχιζόμενων κακών
καιρικών συνθηκών.
    Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επειδή έχουν γίνει μεγάλες καταναλώσεις νερού στα 
περισσότερα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα από τους δημότες για τον καθαρισμό των σπιτιών 
τους  , προτείνουμε να χρεωθούν για το Β΄εξαμ. 2018 
όλα τα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα με τεκμαρτή κατανάλωση (50 κυβικά) ως εξής:
Α) οι δικαιούχοι των παροχών που οι μετρήσεις τους αφορούν πάνω από 51 κυβικά , να χρεωθούν 
με την τεκμαρτή κατανάλωση (50κυβικά)
Β) όσοι έχουν καταγεγραμμένα κάτω από 50 κυβικά , να χρεωθούν με την καταγεγραμμένη χρέωση.

                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                    
                                                                          ΒΑΣ. ΤΡΩΓΑΔΗΣ
    

4  ο   ΘΕΜΑ  : Αποδοχή και κατανομή β΄ δόσης έτους 2019 στις Σχολικές  

Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των  σχολείων ποσού 

42.560,00 ευρώ  

5  ο   ΘΕΜΑ:     Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων  Α΄ τριμήνου 2019 για  τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋ/σμού του Δήμου έτους 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Πληρ.:Κ.ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ
ΤΗΛ.  :2741360528

Ζευγολατειό 10/04/2019



Προς: Οικονομική Επιτροπή 

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α΄τριμήνου του έτους 2019 προς την οικονομική επιτροπή, για την
εκτέλεση του προϋπολογισμού

Σύμφωνα  με  την   περίπτωση  β  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  72  του  ν.  3852/10,  (Α’ 87)η
οικονομική  επιτροπή  ελέγχει  την  υλοποίηση  του  προϋπολογισμού  και  υποβάλλει  ανά  τρίμηνο
έκθεση προς  το  δημοτικό συμβούλιο,  στην οποία  παρουσιάζεται  η  κατάσταση των εσόδων και
εξόδων  του  δήμου.  Η  έκθεση  αυτή  στην  οποία  καταχωρούνται  και  τυχόν  παρατηρήσεις  της
μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από  1.1.2011  σύμφωνα  με  την  παρ.9  του  άρθρου  266  του  Ν.3852/2010(Α΄87)  ,  όπως
τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011(Α΄138), και το άρθρο 39 του ν.
4257/2014(Α΄93), ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του
οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα
αποτελέσματα  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  κατά  το  χρονικό  διάστημα  από  την  αρχή  του
οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι
τυχόν  παρατηρήσεις  της  μειοψηφίας  και  επισυνάπτεται  σε  αυτή  η  εισήγηση  του  υπευθύνου
οικονομικών υπηρεσιών,  καθώς και  η  έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.  Η έκθεση μετά των
συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν,  με  την  ανωτέρω  έκθεση  του  δεύτερου  και  τρίτου  τριμήνου  κάθε  οικονομικού  έτους,
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των
εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι
δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε
αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα,
σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε
καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε  περιπτώσεις  όπου  από  την  έκθεση  προκύπτει  ότι  δεν  απαιτείται  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται
εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των
συνημμένων  της  και  η  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  του
οικείου  Δήμου  και  στο  διαδίκτυο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  ν.  3861/2010  («Πρόγραμμα
Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή
Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου
277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε
άλλο θέμα  για  την  εφαρμογή της  παραγράφου αυτής  καθορίζονται  με  απόφαση  του  Υπουργού
Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση  της  ανωτέρω  διάταξης  εκδόθηκε  η   Αριθμ.  οικ.  40038/09.09.2011  (ΦΕΚ
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση



αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  Δήμων  και  Περιφερειών»,  στην  οποία
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα
εκτέλεσης του προϋπολογισμού,  που υποβάλλεται  στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική
επιτροπή,  μετά  από  εισήγηση  του  υπευθύνου  οικονομικών  υπηρεσιών  του  οικείου  Δήμου.  Η
τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται
σύμφωνα  με  τα  Υποδείγματα  1  έως  και  3,  που  επισυνάπτονται  στην  ανωτέρω  απόφαση  και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με  τις  υπ΄  αριθ.  232/2018  (ΑΔΑ:ΩΦΡΕΩ9Π-9ΛΖ)  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την Αριθμ.Πρωτ.: 32110/6.3.2019
Απόφαση της Αποκ/νης Δ/νσης Ν.Κορινθίας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: 

 την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 
 η  Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των 

στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

 τις  υπ΄ αριθ.  232/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με  την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισμός του έτους 2019 και εγκρίθηκε με την αριθ. 32110/6.3.2019 Απόφαση της
Αποκ/νης Δ/νσης Ν. Κορινθίας.

 τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και
στοιχεία του δήμου Βέλου - Βόχας

Εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική 
επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την 
οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα 
οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Βέλου – Βόχας. 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2019

Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2019.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθανασία Π. Τσεκούρα

6  ο   ΘΕΜΑ: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού 
Ζαπάντη εντός ορίων οικισμού Βραχατίου»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη: 



1. Το φάκελο της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Ζαπάντη εντός ορίων οικισμού
Βραχατίου».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005 περί ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων
εκπόνησης μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλων διατάξεων.

 3. Το αριθμ. 3386/17-03-2016 συμφωνητικό για τη σύνταξη της πιο πάνω αναφερόμενης
μελέτης μεταξύ του Δημάρχου και του μελετητή Ιωάννη Πολίτη του Χρήστου.

4. Την συμβατική προθεσμία της μελέτης, η οποία οριζόταν σε τέσσερις  (4) μήνες από την
έγγραφη εντολή του εργοδότη για την σύνταξη αυτής.

5. Την αριθμ. 3634/22-03-2016 έγγραφη εντολή του εργοδότη για τη σύνταξη της μελέτης, 
6. Την μελέτη η οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας με Α.Π.: 10091/21-07-2016.
7. Tην  από  21-09-2016  βεβαίωση  περαίωσης  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών  και  Πολεοδομίας,  σύμφωνα  με  την  οποία  βεβαιώνεται  πως  η  μελέτη  υπεβλήθη
εμπρόθεσμα και ο ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

8. Τις παρακάτω εγκρίσεις – γνωμοδοτήσεις από φορείς:
-Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΠΚΑΜ/287466/206151/3659/546/
  15-06-2018 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας.
-Το αριθμ. 97674/22-06-2018 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου.
-Το αριθμ. 40606/17-07-2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κορινθίας.
-Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/487832/30182/4338/14-11-2018 
  Απόφαση της Δ/νσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και  
  Σύγχρονων    Μνημείων.
-Το αριθμ. 9024665/08-03-2019 έγγραφο της ΓΑΙΑΟΣΕ.
-Την αριθμ. 157/06-06-2018 απόφαση του  Διοικητικού  Συμβουλίου    του   
  ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».
-Το αριθμ. 3122.1-Τ20Β/39189/18/25-05-2018   έγγραφο του  Υπουργείου  
  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ:

Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Ζαπάντη εντός ορίων
οικισμού Βραχατίου».

  

 Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΝΤΑΡΜΗ
Αγρον. Τοπογράφος Μηχ/κός  ΠΕ6

7  ο   ΘΕΜΑ:   Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου <<ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ>>  με αριθμό 

μελέτης 25/2015.

Η οριστική παραλαβή αφορά στο έργο: « ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ.Κ. ΝΕΡΑΝΤΖΑΣ»  με

αριθμό μελέτης 25/2015.

Mε την αριθμ. 2052015 Α.Ο.Ε. το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.



Στις 30-03-2016 υπογράφηκε το 3955/2016 συμφωνητικό με προθεσμία περαίωσης τρεις  (3) μήνες.

Ακολούθησε μία    εγκεκριμένη παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, μέχρι 10/08/2016. 

Τις εργασίες ο ανάδοχος τελείωσε εμπρόθεσμα όπως προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης που

έγινε στις 12/09/2016 από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ και Πολεοδομίας.

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε  με τους όρους της 25/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 12.456,01 €.

Η επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την  αριθμ. 54/2018 Α.Δ.Σ. έλεγξε κατά το δυνατόν τις

εκτελεσμένες εργασίες και βρήκε αυτές σύμφωνες με τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Έτσι  λοιπόν  στις  27/02/2019  υπογράφηκε  από  την  επιτροπή  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  και

οριστικής παραλαβής προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ. &  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

8ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου <<ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΒΕΛΟΥ>>  με αριθμό μελέτης 

14/2015.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Η οριστική παραλαβή αφορά στο έργο: « ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΒΕΛΟΥ»  με αριθμό

μελέτης 14/2015.

Mε  την  αριθμ. 179/2015  Α.Ο.Ε.  εγκρίθηκαν  τα  πρακτικά  του  Πρόχειρου  Διαγωνισμού  για  την

εκτέλεση του ανωτέρω έργου και έγινε η ανάθεσή του στην εταιρεία  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

Στις 12-05-2016 υπογράφηκε το 5977/2016 συμφωνητικό με προθεσμία περαίωσης τρεις  (3) μήνες.

Ακολούθησε μία    εγκεκριμένη παράταση  προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, μέχρι 11/10/2016. 

Τις εργασίες ο ανάδοχος τελείωσε εμπρόθεσμα όπως προκύπτει από τη βεβαίωση περαίωσης που

έγινε στις 17/10/2016 από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ και Πολεοδομίας.

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε  με τους όρους της 14/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του

Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 59.998,75 €.

Η επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την  αριθμ. 54/2018 Α.Δ.Σ. έλεγξε κατά το δυνατόν τις

εκτελεσμένες εργασίες και βρήκε αυτές σύμφωνες με τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

Έτσι  λοιπόν  στις  27/02/2019  υπογράφηκε  από  την  επιτροπή  το  πρωτόκολλο  προσωρινής  και

οριστικής παραλαβής προκειμένου να εγκριθεί από το Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
Τ.Υ. &  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ3

9  ο   ΘΕΜΑ:      Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης 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»     

           ΑΝΑΔΟΧΟΣ :  Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 799.934,29 € από πιστώσεις Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) – ΣΑΕ571 Διευθύνουσα Υπηρεσία :Δ/νση Τ.Υ. και 
Πολεοδομίας Δήμου Βέλου - Βόχας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Υ. ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

                                  Ζευγολατιό, 19-04-2019  

                                                           
Σχετ: Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης 

Συμπληρωματικής Σύμβασης 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. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4/25-02-2019 (αρ. πρωτ. Δήμου 2004/04-03-
2019)

I.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α: ΜΕΛΕΤΗ
1. Υπηρεσία εκπόνησης : Τμήμα μελετών και επιβλέψεων Τεχνικών έργων 
2. Ημερομηνία:   19-10-2017 

Προϋπολογισμός :  799.934,29  € από πιστώσεις Πρόγραμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) –
ΣΑΕ571

3. Απόφαση έγκρισης μελέτης:  231/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

1. Ημερομηνία δημοπρασίας : 28-12-2017
2. Έγκριση αποτελέσματος Ο.Ε.: απόφαση 4/2018 Οικονομικής Επιτροπής
3. Επιτευχθείσα έκπτωση : 45,69 %
4. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 23-07-2018
5. Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) :  434.480,14 €  
6. Ανάδοχος : Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
7. Επιβλέπουσα: Δημήτριος Πολίτης

Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.
1ος  ΑΠΕ  ποσού   644.712,31 €  υπό έγκριση



Δ. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το έργο είναι υπό εκτέλεση

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπονται εργασίες 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

 ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν:
• Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη,
• Καθαίρεσεις  στοιχείων κατασκευών από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα και  πλακοστρώσεων
υφιστάμενων πεζοδρομίων,
• Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων και επιχώσεις,
• Διάστρωση  σκυροδέματος,  ξυλότυποι  χυτών  μικροκατασκευών  και  χαλύβδινοι  οπλισμοί
σκυροδέματος,
• Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα,
• Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, πλακόστρωση πεζοδρομίου με πλάκες όδευσης τυφλών,
• Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίων και ανακατασκευές υφιστάμενων φρεατίων , 
• Αποκαταστάσεις υδρορροών, συνδέσεων υδρευσης,
• Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη και ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας,
• Διαγράμμιση οδοστρώματος,
• Μέτρα ασφαλείας
• Την  τήρηση  όλων  των  υπαρχόντων  γεωμετρικών  στοιχείων  της  Π.Ε.Ο  Κορίνθου-Πατρών  στα
ανωτέρω τμήματα, όπως πλάτη οδού και πεζοδρομίων, τα υψομέτρα των υπαρχόντων ολοκληρωμένων
πεζοδρομίων κλπ.
• Την κατασκευή ρείθρου μεταξύ οδοστρώματος και κρασπέδου πεζοδρομίου       

II.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης

Συμπληρωματικής  Σύμβασης  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. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4/25-02-2019 (αρ.
πρωτ. Δήμου 2004/04-03-2019)

2. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων

3. Τις διατάξεις των άρθρων 156 του Ν. 4412/2016
4. Το  φάκελο  της  εργολαβίας  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» (αρ. μελ. 17/2017)

5. Την  από  18-02-2019  Αιτιολογική  έκθεση  του  1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα,  που  συντάχθηκε
προκειμένου  να συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και  νέες  εργασίες οι
οποίες προέκυψαν από παραλείψεις ή σφάλματα προμέτρησης της μελέτης. 



6. Το γεγονός ότι η  συνολική δαπάνη των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. (χωρίς το Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό
των 644.712,31 €, ενώ η συμβατική  δαπάνη του έργου ανερχόταν  στο ποσό των  434.480,14 € και
υπάρχει αύξηση σε ποσοστό  48,36% σε σχέση με το  εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού.

Δ Α Π Α Ν Ε Σ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Υ Π Α Ρ Ο Ν Τ Α
  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η Α Π Ο

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο
  Ε ρ γ α σ ί ε ς Α ρ χ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς 3 0 4 . 6 8 4 , 5 3 3 8 4 . 6 7 1 , 7 2 7 9 . 9 8 7 , 1 9

Α π ρ ό β λ ε π τ α 4 5 . 7 0 2 , 6 8 1 8 . 2 5 0 , 0 0 - 2 7 . 4 5 2 , 6 8
 Ά λ λ ε ς Δ α π ά ν ε ς 0 , 0 0

 Σ υ μ β α τ ι κ ό Π ο σ ό 3 5 0 . 3 8 7 , 2 1 4 0 2 . 9 2 1 , 7 2 5 2 . 5 3 4 , 5 1

 Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ έ ς Σ υ μ β ά σ ε ι ς 1 1 7 . 0 0 7 , 5 6 1 1 7 . 0 0 7 , 5 6
Α ν α θ ε ώ ρ η σ η 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

   Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α Π Ο Σ Α Χ Ω Ρ Ι Σ Φ Π Α 3 5 0 . 3 8 7 , 2 1 5 1 9 . 9 2 9 , 2 8 1 6 9 . 5 4 2 , 0 7
 2 4 %Φ Π Α 8 4 . 0 9 2 , 9 3 1 2 4 . 7 8 3 , 0 3 4 0 . 6 9 0 , 1 0

 Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Π Ο Σ Ο 4 3 4 . 4 8 0 , 1 4 6 4 4 . 7 1 2 , 3 1 2 1 0 . 2 3 2 , 1 7

Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Α Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Τ Α
  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Ο

Π Ο Σ Ο
  Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Η Σ Ε Π Ο Σ Ο Σ Τ Ο

  Α ρ χ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η 1 8 . 2 5 0 , 0 0 4 0 2 . 9 2 1 , 7 2 1 1 4 , 9 9 3 2 7  %
1   η Σ υ μ π λ ή ρ ω μ α τ ι κ ή Σ ύ μ β α σ η 1 5 . 2 6 1 , 8 6 1 1 7 . 0 0 7 , 5 6 3 3 , 3 9 3 7 9  %

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3 3 . 5 1 1 , 8 6 5 1 9 . 9 2 9 , 2 8 1 4 8 , 3 8 7 0 6  %

  :  4 0 2 . 9 2 1 , 7 2 - 3 5 0 . 3 8 7 , 2 1 / 3 5 0 . 3 8 7 , 2 1 = 1 4 . 9 9 %Σ υ μ β α τ ι κ ή μ ε τ α β ο λ ή

1    &  1   ο ς Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α
         Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 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».

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δ. ΠΟΛΙΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β

10  ο    ΘΕΜΑ:  Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου του Π/Υ οικ.
Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ».

Θέμα: Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2019 προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 233 του Ν.  3463/2006 και  το  άρθρο 103 του Ν.  3852/2010
συστήνονται Νομικά Πρόσωπα ΟΤΑ τα οποία διοικούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ.
ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού ανά τρίμηνο και εκθέτει την κατάσταση των εσόδων
και  εξόδων  του  Νομικού  Προσώπου.  Η  έκθεση  αυτή  στην  οποία  καταχωρούνται  και  τυχόν



παρατηρήσεις  της  μειοψηφίας,  δημοσιεύεται  υποχρεωτικά  στην ιστοσελίδα  του εποπτεύοντος
Δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Α΄87), όπως
τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011(Α΄138), και το άρθρο 39 του ν.
4257/2014(Α΄93), ορίζονται τα εξής:

«9.  Η  οικονομική  επιτροπή,  έπειτα  από  εισήγηση  του  υπευθύνου  των  οικονομικών
υπηρεσιών του οικείου Νομικού Προσώπου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό
συμβούλιο  έκθεση  για  τα  αποτελέσματα  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  κατά  το  χρονικό
διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην
έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η
εισήγηση  του  υπευθύνου  οικονομικών  υπηρεσιών,  καθώς  και  η  έκθεση  του  προηγούμενου
τριμήνου.  Η  έκθεση  μετά  των  συνημμένων της  υποβάλλεται  στο  δημοτικό  συμβούλιο  εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους,
διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης
των  εσόδων,  ότι  στον  προϋπολογισμό  έχουν  εγγραφεί  υπερεκτιμημένα  έσοδα  ή  έσοδα  που
εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει
υποχρεωτικά  σε  αναμόρφωση  αυτού,  με  απόφασή  του  που  λαμβάνεται  εντός  προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή,
μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε  περιπτώσεις  όπου από  την έκθεση  προκύπτει  ότι  δεν  απαιτείται  αναμόρφωση του
προϋπολογισμού,  αυτό  διαπιστώνεται  από  το  δημοτικό  συμβούλιο  με  απόφασή  του  που
λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους
λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση,
μετά  των  συνημμένων  της  και  η  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  αναρτώνται  στην
ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010
(«Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ)
στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς
και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.»

Επισημαίνεται ότι όλα τα προαναφερόμενα για το Νομικό Πρόσωπο καθορίζονται
με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ»  και  ύστερα
διαβιβάζονται για έλεγχο στο Δημοτικό Συμβούλιο του εποπτεύοντα φορέα ήτοι στο
Δήμο Βέλου- Βόχας.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. οικ. 40038/09.09.2011
(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην
έκθεση  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  των  Δήμων  και  Περιφερειών»,  στην
οποία  καθορίζονται  τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  τριμηνιαία  έκθεση,  ως  προς  τα
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από
την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου
Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων,
συντάσσεται  σύμφωνα  με  τα  Υποδείγματα  1  έως  και  3,  που  επισυνάπτονται  στην  ανωτέρω
απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με  την  υπ’  αριθ.  106/2018  (ΑΔΑ:7Υ4ΣΟΚ31-6ΩΖ)  απόφαση  Δ.Σ.  ψηφίσθηκε  ο
προϋπολογισμός  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ»  έτους  2019,  ο  οποίος  εγκρίθηκε  με  την  αριθ.



34261/01-03-2019 (ΑΔΑ:7ΖΞΒΟΡ1Φ-3ΞΒ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Νομικού Προσώπου αφού έλαβε υπόψη
της: 

 το άρθρο 233 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010
 την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει 
 την  υπ’ αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός

των στοιχείων τα  οποία  περιλαμβάνονται  στην  έκθεση  αποτελεσμάτων εκτέλεσης  του
προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».

 την  υπ’  αριθ.  106/2018  (ΑΔΑ:7Υ4ΣΟΚ31-6ΩΖ)  απόφαση  Δ.Σ.  ψηφίσθηκε  ο
προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.
34261/01-03-2019  (ΑΔΑ:7ΖΞΒΟΡ1Φ-3ΞΒ)  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και
στοιχεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ»

εισηγούμαστε προς το Δ.Σ.

α. Τα  στοιχεία  που περιλαμβάνονται  στην Α΄  τριμηνιαία  έκθεση,  ως  προς  τα  αποτελέσματα
εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού,  που  υποβάλλονται  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο,  εμφανίζονται
στους συνημμένους πίνακες που ακολουθούν ως παράρτημα Α της παρούσας εισήγησης στις
σελίδες  4  –  5.  Τα στοιχεία  έχουν συμπληρωθεί  από  την οικονομική  υπηρεσία  του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΑΝΕΛΙΞΗ», με βάση  τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα,
όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία αυτού. 
Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στο Δ.Σ. οι κάτωθι πίνακες: 
Υπόδειγμα 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α΄ τριμήνου του έτους 2019.
Υπόδειγμα 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α΄ τριμήνου του έτους 2019.
Υπόδειγμα 3: Στοιχεία ισολογισμού Α΄ τριμήνου του έτους 2019.

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, προκύπτουν τα εξής:

   1.  Η  Ομάδα  του  Προϋπολογισμού  0:  το  ποσοστό  εισπραξιμότητας  σε  σύγκριση  με  τα
προϋπολογισθέντα  ποσά  εκτιμάται  ότι  θα  κινηθεί  αυξητικά  τους  επόμενους  μήνες,  λόγω
είσπραξης  εσόδων από τακτικές  επιχορηγήσεις  του Δήμου και  τα  τροφεία  καθώς και  λοιπές
εισφορές, με εντατικοποίηση των προσπαθειών είσπραξης.
 2. Στην Ομάδα του Προϋπολογισμού 1: Έκτακτα Έσοδα: παρατηρείται κανονική είσπραξη των
χρηματοδοτήσεων από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ - ΠΕΠ – ΕΠΑΝΑΔ μέσω Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Με βάση τα ανωτέρω  ο Π/Υ οικονομικού έτους 2018 εκτελείται ορθά σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.

                                                    Ο Αν. Πρ/νος 
                                               Οικονομικών Υπηρεσιών

                                                  Τσάκωνας Ιωάννης
                                                   ΠΕ Διοικητικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄





προκειμένου να εγκριθεί από το Συμβούλιο σας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                               Ανδρέας Σιάχος

11  ο   ΘΕΜΑ:  Έγκριση αναμόρφωσης Π/Υ οικ. Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΑΝΕΛΙΞΗ» (2  η  /2019)»

Σας  αποστέλλουμε  συνημμένα  την  εισήγηση  του  Προέδρου  Δ.Σ.  του  Ν.Π.Δ.Δ.
«ΑΝΕΛΙΞΗ» που αφορά  «Έγκριση αναμόρφωσης Π/Υ οικ. Έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΑΝΕΛΙΞΗ» (2η/2019)» όπως αυτή θα δοθεί στα μέλη  κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» την 22η Απριλίου 2019 και η οποία έχει ως εξής:

Με  την  υπ’  αριθ.  106/2018  (ΑΔΑ:7Υ4ΣΟΚ31-6ΩΖ)  απόφαση  Δ.Σ.  ψηφίσθηκε  ο
προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ.
34261/01-03-2019  (ΑΔΑ:7ΖΞΒΟΡ1Φ-3ΞΒ)  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.  Προκειμένου  να  εκτελεσθεί  σωστά  ο  Π/Υ  απαιτούνται
παρεμβάσεις  τροποποίησης  από  το  συμβούλιο  μας.  Για  την  2η  τροποποίηση  του  Π/Υ
απαιτούνται τα παρακάτω 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),  μετά  το
κλείσιμο του Π/Υ του προηγούμενου έτους πρέπει  να εγγραφούν Κ.Α.Ε. συνεχιζόμενων



συμβάσεων  προμηθειών  και  εργασιών  κατά  το  τρέχον  έτος.  Επειδή  κατά  την  1η

αναμόρφωση και  εκ  παραδρομής δεν  εγγράφηκε  ένας  (1)  Κ.Α.  Εξόδου,  θα  πρέπει  θα
πρέπει να προβούμε σε τροποποίηση ως εξής:

Α. Στο σκέλος των Εξόδων και από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 4.960,00€
και  δημιουργούμε νέο Κ.Α. Εξόδων λόγω συνεχιζόμενης σύμβασης 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
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΣΕ €

00-6117.014

Αμοιβές υπηρ. Γεν. 
Κανονισμού για την 
προστασία προσωπικών 
δεδομένων GDPR (Σ) 

0,00 4.960,00 4.960,00

Τελική διαμόρφωση του αποθεματικού συνολικού ποσού 2.198,68€.

Β. Στο σκέλος των Εξόδων μειώνουμε και μεταφέρουμε στο αποθεματικό ποσό 586,81€
λόγω του υπολοίπου που προκύπτει σε σχέση με την αρχική κατάρτιση ως εξής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΨΗΦΙΣΗΣ
ΣΕ €

ΠΟΣΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

ΗΣ ΒΑΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚ

ΟΥ
ΣΕ €

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙ
ΚΟ ΣΕ €

60-6481.002
Έξοδα λειτουργίας 
συσσιτίων (Σ) 

10.000,00 9.413,19 586,81

Τελική διαμόρφωση του αποθεματικού συνολικού ποσού 2.785,49€.

Γ.  Στο  σκέλος  των Εξόδων και  από  το  αποθεματικό  μεταφέρουμε  ποσό  586,81€  σε
υφιστάμενο Κ.Α.Ε. ως εξής:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΨΗΦΙΣΗΣ
ΣΕ €

ΠΟΣΟ
ΑΥΞΗΣΗΣ

ΣΕ €

ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ
Κ.Α.Ε.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ ΣΕ €

60-6413.001 Μεταφορές νηπίων 3.594,49 586,81 4.181,30



παιδικών σταθμών για 
επισκέψεις (εκπαιδευτικές 
εκδρομές). 

Τελική διαμόρφωση του αποθεματικού συνολικού ποσού 2.198,68€.

 προκειμένου  να  εγκριθεί  από  το  Συμβούλιο  σας,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του
άρθρου 149 Ν. 3463/2006. Στην ανωτέρω απόφαση εφαρμόζονται όλα τα διαλαμβανόμενα
στην ΚΥΑ 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/Β΄/2018).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                  Ανδρέας Σιάχος

12  ο   ΘΕΜΑ  :      Περί συμμετοχής του Δήμου   στην  πρόταση που υποβάλλει ο 
Δήμος Κορινθίων  στο νέο ΕΣΠΑ του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τίτλο 
“Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο
Κορινθίων  με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ” και 
υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
τους Δήμους της ΠΕ Κορινθίας  στο πλαίσιο της πρότασης

Θα αποσταλεί προσεχώς  εισήγηση

13  ο   ΘΕΜΑ:  Έγκριση συνδρομής για την   υλοποίηση του προγράμματος 

“Γαλάζιες Σημαίες”

Οι Οργανισμοί του Δημοσίου και ειδικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν την ανάγκη
περιβαλλοντικής πληροφόρησης, προβολής και ασφάλειας των ακτών κολύμβησης για την κάλυψη
των  υπηρεσιακών  τους  αναγκών,  με  την  εγγραφή  τους  ως  Συνδρομητές  σε  περιβαλλοντικά
προγράμματα. Το πρόγραμμα που είναι διεθνώς γνωστό και αποδεκτό από τους πολίτες στον τομέα
αυτό ονομάζεται “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”).

Οι δαπάνες υλοποίησης του προγράμματος αφορούν επιπλέον και την αποστολή έντυπου
υλικού σχετικά με κάθε υποψήφια ακτή που διατίθεται προς ενημέρωση των πολιτών αλλά και τις
παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται σε θέματος υποδομής (επιδιόρθωση σχετικών πληροφοριακών
πινακίδων κλπ) προς ικανοποίηση των κριτηρίων του προγράμματος κάθε καλοκαιρινή περίοδο και
ειδικότερα καθ΄ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου.

Τα Κριτήρια του Προγράμματος “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” για όσους φορείς συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα (με τρόπο που να προάγει την ασφάλεια τόσο του περιβάλλοντος αλλά και των ίδιων
των χρηστών-λουομένων) ώστε να βραβευθεί η κάθε υποψήφια ακτή (ήτοι: του Βραχατίου και του
Κοκκωνίου) χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 



 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 ΑΣΦΑΛΕΙΑ,  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ,  ΠΡΩΤΕΣ  ΒΟΗΘΕΙΕΣ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΚΑΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Η αξιοποίηση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης και κατάλληλης οργάνωσης των ακτών μέσω του
Προγράμματος “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” γενικότερα ωφελεί τις υπηρεσίες του Δήμου, γιατί:

 Αποτελεί  σημείο  αναφοράς,  και  πόλο  έλξης  διότι  συνδέει  τον  τουρισμό  και  την
εκπαίδευση  σε  τοπικό,  περιφερειακό  και  εθνικό  επίπεδο  ενισχύοντας  την  τοπική
οικονομία

 Συμβάλλει  στην  ανάδειξη  εκ  μέρους  των  υπηρεσιών,  σχετικών  περιβαλλοντικών
θεμάτων στις ακτές.

 Δίνει έγκυρη πληροφόρηση στους πολίτες για ότι νέο έχει δημοσιευτεί και αφορά τις
ακτές του Δήμου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 Συμβάλλει  στη  νομιμότητα  των  υπηρεσιακών  ενεργειών,  διότι  τεκμηριώνει  τις
υπηρεσιακές ενέργειες όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών. 

 Συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές, έχοντας στόχο την υψηλή
ποιότητα  των  νερών  κολύμβησης,  την  ασφάλεια  λουομένων,  την  περιβαλλοντική
διαχείριση και εκπαίδευση

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την  Οδηγία 76/160/ΕΟΚ που εκδόθηκε από την  ΕΟΚ το 1976 «περί της ποιότητας των

υδάτων  κολύμβησης»  η  οποία  καθόριζε  τα  ελάχιστα  κριτήρια  ποιότητας  που  έπρεπε  να
πληρούν τα ύδατα κολύμβησης.

2. Την  αναθεώρηση  της  Οδηγίας  του  1976  ήτοι  την  έκδοση  της  νέας  Οδηγίας  2006/7/ΕΚ
σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

3. Την  εναρμόνιση  της  ελληνικής  νομοθεσίας  με  την  Οδηγία  2006/7/ΕΚ  μέσω  της
ΚΥΑ     8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ  356Β’/26-2-2009)  σχετικά  με  την  διαχείριση  της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ.

4. Την ένταξη ολόκληρου το Κορινθιακού Κόλπου στο  Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο των
προστατευόμενων περιοχών «Natura 2000»   (ΦΕΚ Β4432/15.12.2017)

Το Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» είναι πλέον διεθνές σήμα ποιότητας οργάνωσης ακτής,
με  ισχυρή  περιβαλλοντική  παράμετρο  και  η  εφαρμογή  του  προγράμματος  στα  πλαίσια  της
ισχύουσας νομοθεσίας δύναται να συμβάλει τόσο στην διατήρηση όσο και στη σημαντική βελτίωση
της  ποιότητας  των  υδάτων  κολύμβησης.  Η  εξασφάλιση  της  άριστης  ποιότητας  των  ακτών  και
υδάτων  κολύμβησης  αποτελεί  διαχρονική  προτεραιότητα  για  τη  χώρα  μας.  Εφαρμόζοντας  τα
κριτήρια της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας η Ελλάδα προχώρησε στην κατάρτιση
του Μητρώου Ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης (ήτοι  στην περιγραφή και  παρουσίαση των
βασικών  χαρακτηριστικών  των  ακτών,  η  αναγνώριση  των  πηγών  ρύπανσης  που  ενδέχεται  να
επηρεάσουν  την  ποιότητα  των  νερών,  κλπ)   από  την  Ειδική  Γραμματεία  Υδάτων  (ΕΓΥ)  του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), η οποία αποδίδει τον επίσημο χαρακτηρισμό
των  κολυμβητικών  υδάτων  σε  εθνικό  επίπεδο.  Η  χώρα  μας  έχει  να  επιδείξει  πολύ  καλά
αποτελέσματα,  που  δημοσιοποιούνται  κάθε  χρόνο  από  το  ΥΠΕΝ  και  αποστέλλονται  στην
Ευρωπαική Ένωση, ως η επίσημη θέση της Ελλάδας, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να
κατατάσσεται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρώπη.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και πέραν των άλλων σχετικών εκπορευόμενων από το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα υποχρεώσεών του, ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τις ακτές αυτές άρτια
οργανωμένες, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του σχετικού Προγράμματος. 

Το Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” στην Ελλάδα εκπροσωπείται  από την Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) η οποία συνεργάζεται με το ΥΠΕΝ για τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων φορέων διαχείρισης των ακτών στο διεθνές πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ”

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31976L0160:EL:PDF
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=CGZnB%2B5RXjk%3D&tabid=253&language=el-GR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:El:PDF


(“BLUE FLAGS”) μέσω του οποίου υποστηρίζονται οι σχετικές δράσεις με υποστηρικτικό υλικό
(θεσμικό πλαίσιο, οδηγίες οργάνωσης ακτής, διαδικασίες υλοποίησης και εργασιών, πρότυπα έντυπα
κλπ).

Για τη κάλυψη των ως άνω περιγραφόμενων αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου στις ακτές ,
σε περιβαλλοντική πληροφόρηση, προτείνεται η συνδρομή του Δήμου Βέλου-Βόχας στο πρόγραμμα
με την ονομασία “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” (“BLUE FLAGS”)...

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις εγκυκλίους Υπ. Εσωτ. 64858/25-9-1970 και 59774/25-9-
1986 για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.
                                                                                    Η αρμόδια υπάλληλος

                                                                                    Γεωργία Αθανασούλια    

14  ο   ΘΕΜΑ  :      Έγκριση εισόδου- εξόδου οχημάτων της επιχείρησης «Εργαστήριο
αλουμινοκατασκευών» του Σερρούκα Παναγιώτη επί της δημοτικής οδού 
(ανώνυμη) στη Δ.Κ. Βραχατίου του Δήμου Βέλου- Βόχας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΙΣΟΔΟΥ  ΕΞΟΔΟΥ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»     ΤΟΥ ΣΕΡΡΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ΕΠΙ  ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ (ΑΝΩΝΥΜΗ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ.

Έχοντας υπόψη:

1. Την  υπ’  αρίθμ.  2855/02-04-2019  αίτηση  του  κου.  Σερρουκα  Παναγιώτη  μετά  των

συνημμένων της.

2. Το σχέδιο με θέμα «Είσοδος Έξοδος επί τοπογραφικού διαγράμματος» του Ηλεκτρολόγου

Μηχανικού κου Μπούρμπουλα Ιωάννη,

3. Τη τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού που περιγράφεται ο τρόπος εισόδου εξόδου επί

του καταστήματος εμπορίας φυτών,

4. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119Α/16-06-2006,

5. Την αριθμ. 11/17 Εγκύκλιο περί οδηγιών για το Π.Δ. 118/06

6. Τις διατάξεις του  Νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010,

7. Τις διατάξεις του Νόμου 2696/1999 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα,

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας εισηγείται την έγκριση της μελέτης εισόδου εξόδου  στο

εργαστήριο  αλουμινοκατασκευών  του  κου.  Σερρούκα  Παναγιώτη   το  οποίο  βρίσκεται   επί

ανώνυμης  δημοτικής οδού εντός οικισμού στη Δ.Κ. Βραχατίου  και προτείνει: 

 Τη δημιουργία ανοίγματος πλάτους τουλάχιστον 8μ στη ΒΑ πλευρά του ακινήτου το

οποίο  θα  λειτουργεί  ως  είσοδος  έξοδος  των  οχημάτων.  Η  οποιαδήποτε  τοποθέτηση



περίφραξης στο σημείο της εισόδου εξόδου θα κατασκευαστεί σε απόσταση 2μ από το

όριο του οικοπέδου στο συγκεκριμένο σημείο του ανοίγματος. ώστε να επιτυγχάνεται η

ομαλή επιβράδυνση-επιτάχυνση των οχημάτων από την επιχείρηση στο δημοτικό οδικό

δίκτυο. Στο σημείο αυτό θα εφαρμοστεί κίτρινη διαγράμμιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις

του ΚΟΚ.

 Παράλληλα  θα  τοποθετηθούν  πινακίδες  κατακόρυφης  σήμανσης,  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του  Κ.Ο.Κ και συγκεκριμένα:

1. Μια πινακίδα Ρ40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση» εμπρός από την

είσοδο-έξοδο του οικοπέδου,  ώστε  να  αποφεύγεται  η  στάθμευση διερχόμενων

οχημάτων.

2. Μια πινακίδα Ρ2 «Υποχρεωτική διακοπή πορείας (STOP)» στην έξοδο από το

εργαστήριο αλουμινοκατασκευών.

 Στο υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου θα διατηρηθεί η περίφραξη, ως έχει.

 Πέραν  των  άνω  μέτρων  ασφαλείας,  σύμφωνα  με  τη  τεχνική  έκθεση  του

ηλεκτρολόγου μηχανικού,  έχει  γίνει  μέριμνα για  την  ικανοποιητική  απορροή των

ομβρίων υδάτων της επιχείρησης.

Τέλος, τονίζεται ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου πριν την

έναρξη  των  εργασιών  για  τη  σωστή  υλοποίηση  των  όρων  που  αναφέρονται  στη  συγκεκριμένη

τεχνική έκθεση.

15  ο   ΘΕΜΑ  :      Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου ΓΑΣ. ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΥ

Θα σταλεί προσεχώς εισήγηση
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