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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17
της 9ης Αυγούστου 2021

Αριθμός Απόφασης  87

Θ Ε Μ Α 2ο :  Έγκριση (3ης) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
                       τρέχοντος έτους.

Στο Λουτράκι σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Δευτέρα  και  ώρα  18:30,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση  με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου  (ΦΕΚ τ.  Α΄  55/11-3-2020)  "Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των
αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του  κορωνοϊού",  κατόπιν  της  υπ'  αριθ.
13020/05-08-2021 πρόσκλησης του Προέδρου του κ. Θυμή Φιλίππου, που  νόμιμα
και  εμπρόθεσμα  επιδόθηκε,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”,  όπως τροποποιήθηκαν με
εκείνες του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 καθώς και τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας
του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  σε  καθέναν  Δημοτικό  Σύμβουλο,  στους  προέδρους
συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων &
Πισίων  και  στον  Δήμαρχο  κ.  ΓΚΙΩΝΗ  Αλκ.  Γεώργιο,  ο  οποίος  ήταν  απών,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλω
είκοσι επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20), ο
κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες: 1.Θυμής Φίλιππος – Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 3.Ράτης
Σπυρίδων,  4.Παντελέου  Κων/νος,  5.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  6.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος,  7.Δήμου  Κων/νος, 8.Κορδαλή  Σωτηρία,  9.Πρωτοπαππά  Μαρία,
10.Πέτρου Παναγιώτης, 11.Νικολάου Σωτήριος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης
Αθανάσιος,  14.Πέτρου  Θεόδωρος,   15.Καραπανάγος  Ιωάννης,  16.Γλυκοφρύδης
Ιωάννης,  17.Ζερβός  Κων/νος,  18.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  19.Βασιλείου  Δημήτριος,
20.Βασιλείου Βασίλειος.

 Στην  παρούσα  συνεδρίαση  επίσης  ήταν  παρόντες  και  οι  πρόεδροι  των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων,  Ισθμίας
και  Πισίων,  ήτοι  κκ.  Σακέλλης  Μάριος,  Κωνσταντής  -  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης,
Γκεζερλής Γεώργιος και Λάμπρου Δημήτριος, αντίστοιχα.

Μη συμμετέχοντες: 1.Πέρρας Σωτήριος, 2.Κοντός Γεώργιος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος,
4.Σακελλαρίου  Ευθύμιος,  5.Σταυρόπουλος  Κων/νος,   6.Δέδες  Δημήτριος,
7.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Μετά  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  τη  συζήτηση  οποιουδήποτε
θέματος  συμμετείχαν  οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  (δ.σ.)  Πέρρας  Σωτήριος,  και
Ασημακόπουλος Χρήστος

Επίσης  αποχώρησαν:  α)πριν  τη  συζήτηση  του  1  ου   θέματος  οι  δ.σ.  
Καραπανάγος Ιωάννης, Γλυκοφρύδης Ιωάννης & Ασημακόπουλος Χρήστος β) πριν
τη λήψη Απόφασης επί  του 2  ου   θέματος ο δ.σ.  Νικολάου Σωτήριος,  οι  οποίοι  δεν  
επανήλθαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

 Επί του 2ου θέματος της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 214/29-12-2020 (ΑΔΑ:67Χ6ΩΛ3-9Λ3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
η  οποία  νομιμοποιήθηκε  με  την  υπ’ αριθ.  7781/02-03-2021  (ΑΔΑ:65Η5ΟΡ1Φ-ΒΓΠ)
όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας
και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου
δράσης έτους 2021.
2. Η από 26-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με
την οποία προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως εισηγηθούν προς
το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  αναμόρφωση  του  δημοτικού  προϋπολογισμού,
οικονομικού έτους 2021. 
3. Η υπ’ αριθ. 241/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία  εισηγήθηκε
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την (3η) αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος  οικονομικού  έτους,  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  εισήγηση  της  Δ/νσης
Οικ/κών Υπηρεσιών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις  του  άρθρου  65  του  Ν.  3852/2010, μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 

απεχόντων των  κκ.  1.Πρωτοπαππά  Μαρίας,  2.Πέτρου  Παναγιώτη,
3.Λογοθέτη  Κων/νου,  4.Μουζάκη  Αθανάσιου,  5.Πέτρου  Θεόδωρου,  6.Ζερβού
Κων/νου, 7.Δρίτσα Αλκιβιάδη, 8.Βασιλείου Δημήτριου, 9.Βασιλείου Βασίλειου. 

ψηφισάντων των κκ. 1.Θυμή Φίλιππου, 2.Σακελλαρίου Αναστάσιου, 3.Ράτη
Σπυρίδωνος,  4.Παντελέου  Κων/νου,  5.Πέρρα  Σωτήριου,  6.Δήμου  Κων/νου,
7.Παπαθανασίου Αθανάσιου, 8.Πρωτονοτάριου Δημήτριου, 9.Κορδαλή Σωτηρίας.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

Αναμορφώνει τον δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα
με την από 26-07-2021 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών, καθώς και την υπ’
αριθ. 241/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:
1. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε πληγέντες της πυρκαγιάς της 19-5-2021  .  
Με  την  υπ'  αριθ.42967/05-05-2021  (ΑΔΑ:608Δ46ΜΤΛ6-ΚΨΠ) Απόφαση  του  Υπουργού
Εσωτερικών,  αποδόθηκε  στο  Δήμο  μας  ποσό  5.400,00€  για  τη   χορήγηση  οικονομικών
ενισχύσεων για τις άμεσες βιοτικές ανάγκες σε όσους περιήλθαν  σε κατάσταση ανάγκης,
συνέπεια της πυρκαγιάς της  19-05-2021.  Με την υπ' αριθ. 211/2021  (ΑΔΑ:67Ρ9ΩΛ3-Ο3Β)
Α.Ο.Ε.  έγινε  η  αποδοχή  του  ποσού  και  για  το  λόγο  αυτό,  αναμορφώνουμε  τον
προϋπολογισμό έτους 2021 και συγκεκριμένα :
Ως προς το σκέλος των εσόδων 
Δημιουργούμε και ενισχύουμε νέο Κ.Α. Εσόδων 1219.003 με τίτλο "Έκτακτη επιχορήγηση
ΥΠΕΣ για την οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές (κάλυψη άμεσων
βιοτικών αναγκών κλπ)" και εγγράφουμε σ' αυτόν ποσό 5.400,00 €
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Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ΚΑ -9111 το ποσό των 5.400,00€ και από εκεί ισόποσα:
Ως προς το σκέλος των εξόδων 
Δημιουργούμε  και  ενισχύουμε νέο  Κ.Α.  Εξόδων  00-6739.002  με  τίτλο  "Απόδοση
οικονομικής  ενίσχυσης  σε  πληγέντες  από  φυσικές  καταστροφές  (πυρκαγιά  19-05-202-
κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών κλπ)" και εγγράφουμε σ' αυτόν ποσό 5.400,00 €. 
Από τις ανωτέρω μεταβολές, το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ -9111 ποσού 63.147,91€ δεν
μεταβάλλεται.

2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για  
την εκτέλεση του έργου    «  Βελτίωση προσβάσεων στη λίμνη Ηραίου και προς αρχαιολογικό  
χώρο Ακραίου Ηραίου»     
Με  την  υπ'  αριθ.  200/2021  (ΑΔΑ:Ψ2Ω7ΩΛ3-ΨΙΙΙ) Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής
αποφασίσθηκε η συμμετοχή του Δήμου στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου  και  του  Δήμου  μας  για  την  εκτέλεση  του  έργου:  "Βελτίωση
προσβάσεων στη λίμνη Ηραίου και προς αρχαιολογικό χώρο Ακραίου Ηραίου" . Ο συνολικός
προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων Ευρώ (120.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το
έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ της ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κατά
ποσοστό 83,33% και από πόρους του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων
κατά ποσοστό 16,67%. Η πίστωση θα βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου με το ποσό
των 99.996,00 ευρώ και τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων με το ποσό
των 20.004,00 ευρώ και για το λόγο αυτό, αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2021
και συγκεκριμένα:
Ως προς το σκέλος των εξόδων 
Δημιουργούμε  και  ενισχύουμε νέο Κ.Α.  Εξόδων 00-6737.009 με τίτλο  «Προγραμματική
Σύμβαση  του  Δήμου  και  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου  για  την  εκτέλεση  του  έργου
"Βελτίωση προσβάσεων στη λίμνη Ηραίου και προς αρχαιολογικό χώρο Ακραίου Ηραίου"»
και  εγγράφουμε σ' αυτόν μεταφέροντας διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου ΚΑ -9111
ποσό 20.004,00 €. 
Από την ανωτέρω μεταβολή, το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ -9111 μεταβάλλεται και μειώνεται
σε 43.143,91€ .

3. Επιχορήγηση του Δήμου για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής  
κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες   
Με την υπ' αριθ.45916/18-06-2021 (ΑΔΑ:6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ) Απόφαση του αναπλ. Υπουργού
Εσωτερικών, αποδόθηκε στο Δήμο μας ποσό 65.959,95€ για την κάλυψη δαπανών παροχής
υπηρεσιών  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  σε  οργανωμένες  ή  μη  παραλίες  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του αρ.7 του ΠΔ 71/2020.   Με την Α.Ο.Ε 228/9-7-2021 (ΑΔΑ:9ΑΦ5ΩΛ3-Π5Ω) έγινε η
αποδοχή του ποσού και για το λόγο αυτό, αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2021
και συγκεκριμένα :
Ως προς το σκέλος των εσόδων 
Δημιουργούμε και ενισχύουμε νέο Κ.Α. Εσόδων 1219.006 με τίτλο «Επιχορήγηση για την
κάλυψη  δαπανών  παροχής  υπηρεσιών  ναυαγοσωστικής  κάλυψης  σε  οργανωμένες  ή  μη
παραλίες» σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020" και εγγράφουμε σ' αυτόν
ποσό 65.959,95 €
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ΚΑ -9111  προς ενίσχυση του το ποσό των 65.959,95€ .
Ως  προς  το  σκέλος  των  εξόδων,  οι  δαπάνες  υλοποίησης  της   παροχής  υπηρεσιών
ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες θα διενεργηθούν από την ήδη
αρχικά  εγγεγραμμένη  πίστωση  στον  αρχικό  προϋπολογισμό,  όπως  διαμορφώθηκε  και
ενισχύθηκε  με  την  1η υποχρεωτική  αναμόρφωση  χωρίς  να  απαιτείται  κάποια  μεταβολή.
Συγκεκριμένα  έχει  εγγραφεί  πίστωση  στον  Κ.Α.15-6142.004  με  τίτλο  «Ναυαγοσωστική
κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου» ποσό 108.000,00€ .
Από  τις  ανωτέρω  μεταβολές,  το  αποθεματικό  του  Δήμου  ΚΑ -9111  ποσού  43.143,91€,
αυξάνεται κατά 65.959,95€ και ανέρχεται σε 109.103,86€ .    
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4. Επιχορήγηση του Δήμου από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, για την  
ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων & επιπλέον ενίσχυση από ίδιους πόρους του Δήμου. 
Με  την  υπ'  αριθ.  25/2021  (ΑΔΑ:ΨΟΤ1ΟΚΑΓ-Μ5Δ) Απόφαση  της  Περιφερειακής  Ένωσης
Δήμων  Πελοποννήσου  αποφασίσθηκε  η  επιχορήγηση  του  Δήμου  μας  για  πολιτιστικές
δράσεις με το ποσό των 5.000,00€. και 
Με  εισήγηση  της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ζητήθηκε  η  επιπλέον  ενίσχυση  των  πολιτιστικών
δράσεων του Δήμου με το ποσό των 15.000,00€
για το λόγο αυτό, αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2021 και συγκεκριμένα:
Ως προς το σκέλος των εσόδων 
Δημιουργούμε  και  ενισχύουμε νέο Κ.Α.  Εσόδων 1219.007 με τίτλο  "Επιχορήγηση από
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου για την ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων" και
εγγράφουμε σ' αυτόν ποσό 5.000,00 €
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό ΚΑ -9111  το ποσό των 5.000,00€  προς ενίσχυση του.
Ως προς το σκέλος των εξόδων 
Ενισχύουμε διαμέσου του αποθεματικού τον Κ.Α.  Εξόδων 15-6471.006 με τίτλο  «Έξοδα
διοργάνωσης  λοιπών  πολιτιστικών  εκδηλώσεων»  με  το  ποσό  των  20.000,00€,  η
εγγεγραμμένη πίστωση του οποίου ανέρχεται πλέον σε 35.000,00€ .
Από  τις  ανωτέρω  μεταβολές,  το  αποθεματικό  του  Δήμου  ΚΑ -9111  ποσού  109.103,86€
μεταβάλλεται και μειώνεται κατά 15.000€ στο ποσό των 94.103,86€.

5. Έκτακτη  επιχορήγηση του  Δήμου  για  κάλυψη έκτακτων και  επιτακτικών  αναγκών που  
προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπών δαπανών του
Δήμου. 
Με  την  υπ'  αριθ.  πρωτ.  22848/26-3-2021  (ΑΔΑ:Ψ5Ο646ΜΤΛ6-ΕΣΚ) Απόφαση  του  αναπλ.
Υπουργού Εσωτερικών αποφασίσθηκε η έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου μας για κάλυψη
έκτακτων  και  επιτακτικών  αναγκών που  προκλήθηκαν  από  την  εμφάνιση  του  κορονοϊού
COVID-19 καθώς και λοιπών δαπανών του Δήμου με το ποσό των 442.200,00€.  
Για το λόγο αυτό, αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2021 και συγκεκριμένα:
Δημιουργούμε και ενισχύουμε τον Κ.Α. Εσόδων 1219.002 με τίτλο "Έκτακτη επιχορήγηση
ΥΠΕΣ προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση
του κορονοϊού COVID-19 καθώς & λοιπών δαπανών του Δήμου " και εγγράφουμε σ' αυτόν
ποσό 442.200,00 €.
Μεταφέρουμε το ποσό των 442.200,00 € στο αποθεματικό ΚΑ -9111 προς ενίσχυση του,
προκειμένου  οι  πιστώσεις  να  μεταφερθούν  όποτε  απαιτείται  σε  διάφορους  Κ.Α.  για  να
καλυφθούν  έκτακτες,  επιτακτικές  ανάγκες  που  προκλήθηκαν  από  την  εμφάνιση  του
κορονοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές ανάγκες του Δήμου.
Από  την  ανωτέρω  μεταβολή  το  αποθεματικό  του  Δήμου  ΚΑ -9111  ποσού  94.103,86€
μεταβάλλεται και αυξάνεται στο ποσό των 536.303,86€.

6. Κάλυψη δαπανών διαφόρων αναγκών του Δήμου  
 Προκειμένου  να  καλυφθούν  διάφορες  υπηρεσιακές  ανάγκες  που  δεν  ήταν  δυνατό  να
προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και κατόπιν εισηγήσεων των αρμοδίων
Υπηρεσιών,  μεταβάλλουμε  τους  κάτωθι  Κ.Α.  μεταφέροντας  πιστώσεις  διαμέσου  του
αποθεματικού ΚΑ -9111 :

ΕΞΟΔΑ     

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

00-6111.001 Αμοιβές νομικών 80.000,00 100.000,00 180.000,00

00-6117.008

Υπηρεσίες ζωντανής απευθείας 
μετάδοσης (live streaming) των 
τηλεδιασκέψεων και συνεδριάσεων 
Δημοτικού Συμβουλίου

9.000,00 4.000,00 13.000,00

10-6117.005
Ειδική απολύμανση κτιρίων στέγασης 
Δήμου(έκτακτη επιχορήγηση covid-19) 0,00 5.000,00 5.000,00
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10-7134.006

Προμήθεια εξοπλισμού και 
αναβάθμισης του δικτύου Η/Υ προς 
κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορονοϊού COVID-19

0,00 10.000,00 10.000,00

10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού

500,00 12.844,33 13.344,33

15-6117.003
Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την 
καθαριότητα των σχολικών μονάδων 
(αρθ. 64 του Ν.4735/2020)

5.000,00 -5.000,00 0,00

15-6236.001 Ενοικίαση ναυαγοσωστικών σκαφών 24.800,00 12.200,00 37.000,00

15-6635.001

Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής 
υγιεινής & καθ/τας προς κάλυψη 
αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης
του κορονοϊού COVID-19

0,00 10.000,00 10.000,00

15-7134.001

Προμήθεια λογισμικού - αδειών χρήσης 
προγράμματος διαχείρισης αθλητικών 
δραστηριοτήτων Δήμου και τεχνική 
υποστήριξη της εφαρμογής

7.000,00 -6.000,00 1.000,00

15-7135.024
Προμήθεια 2 jet-ski - τρέιλερ διπλό - 2 
σανίδες διάσωσης για τις ανάγκες της 
Ναυαγοσωστικής κάλυψης

23.500,00 -23.500,00 0,00

30-6117.002

Προετοιμασία και σύνταξη φακέλου για 
την υποβολή προτάσεων στην 
πρόσκληση ΑΤ 07 "Αξιοποίηση του 
κτιριακού αποθέματος των Δήμων" του 
Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 
2020-2023

6.200,00 -6.200,00 0,00

30-6142.022

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου για την υποβοήθηση της 
αδειοδότησης των έργων της 
αντιπλημμυρικής προστασίας της 
ευρύτερης περιοχής του Λουτρακίου

0,00 18.600,00 18.600,00

30-6142.023

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για 
την βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και αναβάθμισης του 
Δημοτικού δικτύου οδοφωτισμού

0,00 18.600,00 18.600,00

30-6142.024

Υποστήριξη του Δήμου για την 
προετοιμασία διοικητικών πράξεων 
καταδυτικού πάρκου με σκοπό την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

0,00 18.600,00 18.600,00

30-6142.025
Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για 
διαδικασίες συγχρηματοδοτούμενων 
έργων

0,00 18.600,00 18.600,00

30-7122.001 Αγορές ακινήτων 20.000,00 80.000,00 100.000,00

30-7135.003

Προμήθεια-εγκατάσταση ειδικού 
ηχοπετάσματος κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδας με λαβυρίνθους εξαερισμού 
από πιστοποιημένα ηχομονωτικά-
ηχοαπορροφητικά πάνελς

22.000,00 4.800,00 26.800,00

62-7132.002
Προμήθεια δύο (2) διαξονικών 
ανατρεπόμενων φορτηγών με 
παραπέτα μικτού φορτίου 2,5 τόνων

74.400,00 -2.480,00 71.920,00

64-7132.002
Προμήθεια απορριμματοφόρου 
ανακύκλωσης 16m3

190.000,00 -6.480,00 183.520,00

ΣΥΝΟΛΑ 462.400,00 263.584,33 715.984,33
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Από τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ -9111 μειώνεται κατά 263.584,33
€,   και από  536.303,86 € διαμορφώνεται στο ποσό των 272.719,53 €.   

7. Ένταξη  του  Δήμου  σε  πρόγραμμα  επιχορήγησης  του  ΟΑΕΔ  για  την  απασχόληση  
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών .
Σύμφωνα με το από 21/07/2021  ενημερωτικό σημείωμα  του Αντιδημάρχου Οικονομικών
Υπηρεσιών, ο Δήμος  μας θα ενταχθεί στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση
8.500  μακροχρόνια  ανέργων  ηλικίας  55-67  ετών,  σύμφωνα  με  την  42449/15-07-2020
Δημόσια  Πρόσκληση  του  ΟΑΕΔ.  Το  ποσό  επιχορήγησης  ορίζεται  το  75%  του  μηνιαίου
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ
μηνιαίως.  Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους
μισθωτούς όσο και τους ημερομισθίους με το ανώτερο μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης. Για την
πρόσληψη η  διάρκεια  της  επιχορήγησης  του  προγράμματος  ορίζεται  στους  12  μήνες  με
δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω θα προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021
και συγκεκριμένα:
Ως προς το σκέλος των εσόδων 
Δημιουργούμε και ενισχύουμε  νέο Κ.Α. Εσόδων 4319.003 με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΑΕΔ
για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών δυνάμει της υπ'
αριθ. 42119/15-07-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης»  και εγγράφουμε σ' αυτόν ποσό 27.000,00
€, που αντιστοιχεί στην επιχορήγηση  για το διάστημα απασχόλησης στο έτος 2021.
Μεταφέρουμε στο αποθεματικό το ποσό των 27.000,00€  και από εκεί ισόποσα:
Ως προς το σκέλος των εξόδων 
Δημιουργούμε και ενισχύουμε νέους ΚΑ Εξόδων ως κάτωθι:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(+/-)
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

10-6041.002
Αποδοχές έκτακτου προσωπικού 
μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 

0,00 3.432,00 3.432,00

10-6054.002
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού μέσω προγραμμάτων 
του ΟΑΕΔ

0,00 774,00 774,00

15-6041.002
Αποδοχές έκτακτου προσωπικού 
μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 

0,00 14.592,00 14.592,00

15-6054.002
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού μέσω προγραμμάτων 
του ΟΑΕΔ

0,00 3.782,00 3.782,00

35-6041.002
Αποδοχές έκτακτου προσωπικού 
μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 

0,00 12.480,00 12.480,00

35-6054.002
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού μέσω προγραμμάτων 
του ΟΑΕΔ

0,00 2.813,00 2.813,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 37.873,00 37.873,00

   Από τις  ανωτέρω μεταβολές, το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ -9111 ποσού 272.719,53 €  
μειώνεται και διαμορφώνεται στο ποσό των 261.846,53€.

Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων,
καθώς και από τις νέες εντάξεις διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α. 9111 σύμφωνα
με τον κάτωθι συγκεντρωτικό πίνακα:

6



ΕΣΟΔΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

5 1219.002

Έκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ 
προς κάλυψη έκτακτων & 
επιτακτικών αναγκών που 
προκλήθηκαν από την 
εμφάνιση του κορονοϊού 
COVID-19 καθώς & λοιπών 
δαπανών του Δήμου 

0,00 442.200,00 442.200,00

1 1219.003

Έκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ 
για την οικονομική ενίσχυση 
σε πληγέντες από φυσικές 
καταστροφές (κάλυψη 
άμεσων βιοτικών αναγκών 
κλπ)

0,00 5.400,00 5.400,00

3 1219.006

Επιχορήγηση για την κάλυψη
δαπανών παροχής 
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής 
κάλυψης σε οργανωμένες ή 
μη παραλίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 
71/2020

0,00 65.959,95 65.959,95

4 1219.007

Επιχορήγηση από 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Πελοποννήσου για την 
ενίσχυση πολιτιστικών 
δράσεων

0,00 5.000,00 5.000,00

7 4319.003

Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το 
πρόγραμμα απασχόλησης 
μακροχρόνια ανέργων, 
ηλικίας 55-67 ετών δυνάμει 
της υπ' αριθ. 42119/15-07-
2020 Δημόσιας Πρόσκλησης

0,00 27.000,00 27.000,00

 ΣΥΝΟΛO 0,00 545.559,95 545.559,95

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 2021 ME
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

37.001.815,56   

 
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ

ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
545.559,95   

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 37.547.375,51   

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΟΣΟ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
(+/-)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

1 00-6739.002

Απόδοση οικονομικής 
ενίσχυσης σε πληγέντες από
φυσικές καταστροφές 
(πυρκαγιά 19-05-202-
κάλυψη άμεσων βιοτικών 
αναγκών κλπ)

0,00 5.400,00 5.400,00

2 00-6737.009

Προγραμματική Σύμβαση 
του Δήμου και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 
για την εκτέλεση του έργου  
‘’Βελτίωση προσβάσεων στη 
λίμνη Ηραίου και προς 
αρχαιολογικό χώρο Ακραίου 
Ηραίου

0,00 20.004,00 20.004,00

4 15-6471.006
Έξοδα διοργάνωσης λοιπών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων

15.000,00 20.000,00 35.000,00

6 00-6111.001 Αμοιβές νομικών 80.000,00 100.000,00 180.000,00

6 00-6117.008 Υπηρεσίες ζωντανής 9.000,00 4.000,00 13.000,00
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απευθείας μετάδοσης (live 
streaming) των 
τηλεδιασκέψεων και 
συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου

6 10-6117.005
Ειδική απολύμανση κτιρίων 
στέγασης Δήμου(έκτακτη 
επιχορήγηση covid-19)

0,00 5.000,00 5.000,00

6

10-7134.006

Προμήθεια εξοπλισμού και 
αναβάθμισης του δικτύου 
Η/Υ προς κάλυψη αναγκών 
για την αποφυγή της 
διάδοσης του κορονοϊού 
COVID-19

0,00 10.000,00 10.000,00

6 10-6631
Προμήθεια υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού

500,00 12.844,33 13.344,33

6 15-6117.003

Συμβάσεις μίσθωσης έργου 
για την καθαριότητα των 
σχολικών μονάδων (αρθ. 64 
του Ν.4735/2020)

5.000,00 -5.000,00 0,00

6 15-6236.001
Ενοικίαση ναυαγοσωστικών 
σκαφών

24.800,00 12.200,00 37.000,00

6 15-6635.001

Προμήθεια λοιπών ειδών 
ατομικής υγιεινής & καθ/τας 
προς κάλυψη αναγκών για 
την αποφυγή της διάδοσης 
του κορονοϊού COVID-19

0,00 10.000,00 10.000,00

6 15-7134.001

Προμήθεια λογισμικού - 
αδειών χρήσης 
προγράμματος διαχείρισης 
αθλητικών δραστηριοτήτων 
Δήμου και τεχνική 
υποστήριξη της εφαρμογής

7.000,00 -6.000,00 1.000,00

6 15-7135.024

Προμήθεια 2 jet-ski - τρέιλερ 
διπλό - 2 σανίδες διάσωσης 
για τις ανάγκες της 
Ναυαγοσωστικής κάλυψης

23.500,00 -23.500,00 0,00

6 30-6117.002

Προετοιμασία και σύνταξη 
φακέλου για την υποβολή 
προτάσεων στην πρόσκληση
ΑΤ 07 "Αξιοποίηση του 
κτιριακού αποθέματος των 
Δήμων" του Προγράμματος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2020-
2023

6.200,00 -6.200,00 0,00

6 30-6142.022

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου για την 
υποβοήθηση της 
αδειοδότησης των έργων της
αντιπλημμυρικής 
προστασίας της ευρύτερης 
περιοχής του Λουτρακίου

0,00 18.600,00 18.600,00

6 30-6142.023

Παροχή υπηρεσιών 
υποστήριξης για την 
βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και 
αναβάθμισης του Δημοτικού 
δικτύου οδοφωτισμού

0,00 18.600,00 18.600,00

6 30-6142.024

Υποστήριξη του Δήμου για 
την προετοιμασία 
διοικητικών πράξεων 
καταδυτικού πάρκου με 
σκοπό την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας έκδοσης άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας

0,00 18.600,00 18.600,00

6 30-6142.025
Υπηρεσία τεχνικής 
υποστήριξης για διαδικασίες 

0,00 18.600,00 18.600,00
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συγχρηματοδοτούμενων 
έργων

6 30-7122.001 Αγορές ακινήτων 20.000,00 80.000,00 100.000,00

6 30-7135.003

Προμήθεια-εγκατάσταση 
ειδικού ηχοπετάσματος 
κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδας με λαβυρίνθους 
εξαερισμού από 
πιστοποιημένα ηχομονωτικά-
ηχοαπορροφητικά πάνελς

22.000,00 4.800,00 26.800,00

6 62-7132.002

Προμήθεια δύο (2) 
διαξονικών ανατρεπόμενων 
φορτηγών με παραπέτα 
μικτού φορτίου 2,5 τόνων

74.400,00 -2.480,00 71.920,00

6 64-7132.002
Προμήθεια 
απορριμματοφόρου 
ανακύκλωσης 16m3

190.000,00 -6.480,00 183.520,00

7 10-6041.002
Αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού μέσω 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 

0,00 3.432,00 3.432,00

7 10-6054.002
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού μέσω 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

0,00 774,00 774,00

7 15-6041.002
Αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού μέσω 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 

0,00 14.592,00 14.592,00

7 15-6054.002
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού μέσω 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

0,00 3.782,00 3.782,00

7 35-6041.002
Αποδοχές έκτακτου 
προσωπικού μέσω 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ 

0,00 12.480,00 12.480,00

7 35-6054.002
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού μέσω 
προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

0,00 2.813,00 2.813,00

     

 ΣΥΝΟΛΟ 477.400,00 346.861,33 824.261,33

-9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 63.147,91 198.698,62 261.846,53

ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΩΝ 2021 με
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

37.001.815,56   

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

545.559,95   

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ 2021 37.547.375,51   

Από τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου ΚΑ 9111 αυξάνεται
κατά 198.698,62€  και από 63.147,91 € διαμορφώνεται στο ποσό των 261.846,53 €.
 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους
2021   αυξάνεται  κατά  545.559,95  ευρώ    και    διαμορφώνεται  από  37.001.815,56  
ευρώ σε 37.547.375,51     ευρώ.   

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων,
αυτή  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  σχετικές  διατάξεις  που  ισχύουν  για  την  κάθε
περίπτωση.
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Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   87/2021

Ο  Πρόεδρος                                                 Τα Μέλη
                 (΄Επονται υπογραφές )

                 Ακριβές Αντίγραφο
          Λουτράκι 10 Αυγούστου 2021

             Ο   Πρόεδρος Δ.Σ.

10

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

