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ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση επί της 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
                 τρέχοντος έτους.

Στο  Λουτράκι  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (Ιάσονος  &  Εθν.  Αντιστάσεως)
σήμερα την 9η του μηνός Μαΐου, του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 08:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ'
αριθ.  6990/04-05-2018  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Γεωργίου  Αλκ.  ΓΚΙΩΝΗ  -
Δημάρχου,  η  οποία  νόμιμα  κι  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος  της,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  επί  συνόλου
επτά (7)  μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4),  ο  κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Βλάσσης Ευάγγελος.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς:  1.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  2.Δόσχορης  Κων/νος,  3.Γεωργίου
Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 17/22-01-2018 (ΑΔΑ:Ψ404ΩΛ3-ΥΣΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
η οποία νομιμοποιήθηκε  με την υπ’ αριθ.  19679/16-02-2018 (ΑΔΑ:Ψ57ΙΟΡ1Φ-Ο1Κ)
όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας
και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018.
2. Η υπ’ αριθ. 50/2018 (ΑΔΑ:69Μ8ΩΛ3-ΠΤΘ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την
οποία  εγκρίθηκε  η  1η αναμόρφωση  δημοτικού  προϋπολογισμού  έτους  2018  και  η
οποία  νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ’  αριθ.  54129/27-04-2018  (ΑΔΑ:Ω7Τ2ΟΡ1Φ-5ΩΜ)
όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου.
3. Η από 09-05-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την
οποία, σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι έχουν προκύψει και νέες ανάγκες
που  δεν  ήταν  δυνατόν  να  προβλεφθούν  κατά  την  σύνταξη  του  προϋπολογισμού,
προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως εισηγηθούν προς το Δημοτικό
Συμβούλιο  τη  2η αναμόρφωση  του  δημοτικού  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους
2018, προβαίνοντας στις κάτωθι ενέργειες: 
1) Ισοσκελίζοντας ανταποδοτικές υπηρεσίες ως κάτωθι:
α) Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Μεταφέροντας  το ποσό των 30.564,01 € από τον Κ.Α. εσόδων 5119.001 με τίτλο
"Χρηματικό  Υπόλοιπο  προερχόμενο  από  τακτικά  έσοδα  για  την  κάλυψη  εν  γένει
δαπανών  του  δήμου"  στον  Κ.Α.  εσόδων  5113.001  με  τίτλο  "Χρηματικό  υπόλοιπο
προερχόμενο  από  τακτικά  έσοδα  για  την  κάλυψη  ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ"
προκειμένου να επιτευχθεί η ισοσκέλιση της υπηρεσίας.

HM1: 16-05-2018 17:38:53



β) Υπηρεσία Ύδρευσης, Άδρευσης και Αποχέτευσης     
Μειώνοντας κατά  1.673,40  €  τον  Κ.Α.  25-6662.002  του  σκέλους  των  εξόδων
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 
γ) Υπηρεσίες Νεκροταφείων
Ενισχύοντας με  το  ποσό  των  43.262,22  €  υπάρχοντες  Κ.Α.  και  δημιουργώντας
νέους Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων για την ισοσκέλιση των εσόδων και εξόδων της εν
λόγω υπηρεσίας 
2) Τροποποιώντας τους τίτλους των Κ.Α. 5112.001 και 5122.001 του σκέλους των
Εσόδων  δημοτικού  προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους,  στους  ορθούς  "Χρηματικό
υπόλοιπο  προερχόμενο  από  τακτικά  έσοδα  για  πιστώσεις  προοριζόμενες  για
επενδυτικές  δαπάνες"  και  "Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
(εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες", αντίστοιχα.
3) Ενισχύοντας  υπάρχοντες  Κ.Α. του  σκέλους  των  εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους,  προκειμένου  να  ανταποκριθούμε  στις
προκύπτουσες ανάγκες που αφορούν μισθοδοσία υπαλλήλων, μονίμων και  ΙΔΑΧ,
καθώς  και  αιρετών,  σύμφωνα  με  το  από  8/5/2018  Υπηρεσιακό  σημείωμα  του
Γραφείου Μισθοδοσίας.
4) Μεταφέροντας το ποσό των 12.000,00 € από τον Κ.Α. 00-6737.007 του σκέλους
των εξόδων με τίτλο " Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Πελοποννήσου και
λοιπούς φορείς για την καταπολέμηση των κουνουπιών" στο  νέο Κ.Α. 35-6142.001
του σκέλους των εξόδων,  με  τίτλο "Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο
αστικό  περιβάλλον  του  Δήμου  2018-2019",  σύμφωνα  με  το  από  21/3/2018
Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Περιβάλλοντος. 
5) Δημιουργώντας τον  νέο  Κ.Α.  00-6142.001 στο  σκέλος  των εξόδων δημοτικού
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών για τη συμμόρφωση
με το Γενικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 679/2016 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων". 
6) Δημιουργώντας τους νέους Κ.Α. 40-6142.001 & 40-6142.002  στο σκέλος των
εξόδων  για  την  παροχή  υπηρεσιών  επιστημονικής  υποστήριξης  σε  θέματα
πολεοδομικού σχεδιασμού για τη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας και ομοίως για τη
Δ.Ε.  Αγίων  Θεοδώρων,  αντίστοιχα,  σύμφωνα με  την  από 7/5/2018  εισήγηση της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης.
7) Καταργώντας τον  Κ.Α.  40-7413.029  του  σκέλους  των  εξόδων  δημοτικού
προϋπολογισμού  τρέχοντος  έτους,  με  τίτλο  "Μελέτη  ολοκλήρωσης  Γ.Π.Σ.
Λουτρακίου", σύμφωνα με την από 07-05-2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.& Υ.Δ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις
του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010,  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Εισηγείται προς το  Δημοτικό Συμβούλιο  τη  2η μερική  αναμόρφωση του δημοτικού
προϋπολογισμού  τρέχοντος  οικονομικού  έτους,  σύμφωνα  με  την  από  09-05-2018
εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

5113.00
1

Χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά

έσοδα για την κάλυψη
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

466.584,62 30.564,01 497.148,63

5119.00
1

Χρηματικό Υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά

503.200,44 -30.564,01 472.636,43



έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου.

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

ΠΟΣΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(+/-) ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-

6053.008
Εργοδοτικές εισφορές

Γενικού Γραμματέα
6.700,00 500,00 7.200,00

00-
6121.001

Αντιμισθία Δημάρχου-
Αντιδημάρχων και έξοδα
παράστασης (άρθρο 92

Ν.3852/2010,άρθρα 230,242
και 248 ΚΔΚ)

147.000,00 -20.000,00 127.000,00

00-
6126.001

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ
ΤΕΑΔΥ (τομέας ΤΑΔΚΥ)

αιρετών
2.900,00 1.000,00 3.900,00

00-
6126.002

Εργοδοτική εισφορά υπέρ
κλάδου υγείας αιρετών

2.000,00 5.100,00 7.100,00

00-
6126.004

Εργοδοτική εισφορά υπέρ
σύνταξης αιρετών

5.500,00 12.600,00 18.100,00



00-
6495.001

Λοιπές δαπάνες γενικής
φύσεως

2.000,00 1.000,00 3.000,00

00-
6521.001

Τόκοι δανείων εσωτερικού
Τ.Π.&Δ

28.247,26 -3.317,03 24.930,23

00-
6526.001

Χρεολύσια δανείων
εσωτερικού Τ.Π.&Δ.

85.101,28 3.317,03 88.418,31

00-
6142.001

Παροχή υπηρεσιών για τη
συμμόρφωση με το Γενικό
Κανονισμό(Ε.Ε.) 679/2016

περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων

0,00 18.000,00 18.000,00

00-
6737.002

Προγραμματική σύμβαση με
Περιφέρεια Πελοποννήσου
και λοιπούς φορείς για την

καταπολέμηση των
κουνουπιών

12.000,00 -12.000,00 0,00

10-
6011.001

Τακτικές
αποδοχές(Περιλαμβάνονται

βασικός μισθός δώρα
εορτών γενικά & ειδικά

επιδόματα

712.000,00 -30.000,00 682.000,00

10-
6021.001

Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων με σύμβαση

αορίστου χρόνου
183.600,00 300,00 183.900,00

15-6013
Εφάπαξ βοήθημα του Ν

103/75
35.000,00 -25.000,00 10.000,00

15-
6021.001

Αποδοχές τακτικών
υπαλλήλων με σύμβαση

αορίστου χρόνου (σχολικές
καθαρίστριες  κλπ)

153.000,00 30.000,00 183.000,00

15-6052
Εργοδοτικές εισφορές

υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου

40.500,00 7.300,00 47.800,00

15-
6471.001

Έξοδα πολιτιστικών
εκδηλώσεων Δήμου

50.000,00 40.000,00 90.000,00

25-
6662.002

Προμήθεια υλικών
συντήρησης και επισκευής
λόγω εργασιών άρδευσης

2.695,20 -1.673,40 1.021,80

30-
7111.001

Απαλλοτριώσεις οικοπέδων
και εδαφικών εκτάσεων

200.000,00 -40.000,00 160.000,00

35-
6142.001

Πρόγραμμα καταπολέμησης
κουνουπιών στο αστικό
περιβάλλον του Δήμου

2018-2019

0,00 12.000,00 12.000,00

40-
6011.001

Αποδοχές τακτικών
υπαλλήλων πολεοδομίας

130.000,00 6.300,00 136.300,00

40-
6051.006

Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 8.000,00 1.100,00 9.100,00

40-
6051.007

Εισφορά υπέρ κλάδου
επικουρικής ασφάλισης

(ΤΣΜΕΔΕ)
17.000,00 -8.700,00 8.300,00

40-
6142.001

Παροχή υπηρεσιών
επιστημονικής υποστήριξης

σε θέματα πολεοδομικού
σχεδιασμού στη Δ.Ε.

Λουτρακίου Περαχώρας

0,00 5.000,00 5.000,00

40-
6142.002

Παροχή υπηρεσιών
επιστημονικής υποστήριξης

σε θέματα πολεοδομικού
σχεδιασμού στη Δ.Ε. Αγίων

Θεοδώρων

0,00 5.000,00 5.000,00

40-
7413.029

Μελέτη ολοκλήρωσης Γ.Π.Σ.
Λουτρακίου

4.950,00 -4.950,00 0,00

45-
6261.002

Συντήρηση και επισκευή
κοιμητηρίων Δ.Ε. Αγίων

Θεοδώρων
0,00 18.000,00 18.000,00



45-
6261.003

Συντήρηση και επισκευή
κοιμητηρίων ΔΕ Λουτρακίου-

Περαχώρας
0,00 18.000,00 18.000,00

45-
6063.001

Προμήθεια γάλατος
εργατοτεχνικού προσωπικού

(συν+νέο)
1.000,00 200,00 1.200,00

45-
6063.002

Λοιπά μέσα ατομικής
προστασίας εργαζομένων

500,00 200,00 700,00

45-
6635.002

Προμήθεια για σακούλες
απορ/των

250,00 250,00 500,00

45-
6699.002

Προμήθεια διαφόρων
μικροεργαλείων

0,00 2.500,00 2.500,00

45-
7135.003

Προμήθεια καλαθιών
μικροαπορριμμάτων

0,00 4.112,22 4.112,22

ΣΥΝΟΛΟ  1.829.943,74 46.138,82 1.876.082,56

Από  τις  ανωτέρω  μεταβολές  μειώνεται  το  αποθεματικό  του  Δήμου  από
56.004,54 € κατά 46.138,82 €, οπότε διαμορφώνεται στο ποσό των 9.865,72 €. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018 δεν επηρεάζεται και παραμένει σε 32.864.902,80 ευρώ. 

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων,
αυτή  θα  γίνει  σύμφωνα  με  την  παρ.1δ  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/10  από  την
Οικονομική Επιτροπή.

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει,  πέραν  της  έγκρισης  της  παρούσας
αναμόρφωσης, να προβεί σε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων
Έργων  του  Δήμου,  έτους  2018,  σύμφωνα με  την  από 07-05-2018  εισήγηση της
Δ.Τ.Υ.& Υ.Δ.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 91/2018.

            Ο Πρόεδρος           Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής            ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                            ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  
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