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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ «Ο ΑΡΙΩΝ»
ΑΠΟΦΑΣΗ 1

Στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Λουτρακίου, στις δύο (2) Φεβρουαρίου
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ το μεσημέρι, συνήλθε η Εκτελεστική Επιτροπή
του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν.3463/06
(ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 103, 105 και 159 του ίδιου Νόμου, αποτελούμενη από
τους κ.κ.: 1) Χαλβατζή Σταμάτη (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων) ΠΡΟΕΔΡΟ αυτής, 2) Βαλαούρα Νικόλαο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας), 3)
Παπαδημητρίου Θεοφάνη, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Βέλου-Βόχας), 4) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Αιγιαλείας), 5) Πέρρα
Σωτήριο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων), 6) Τυρηνόπουλο Κωνσταντίνο, αναπληρωματικό μέλος (Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων), μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου αυτής, με αριθ. πρωτ. 6/29-1-2018, η
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα σε όλα της τα Μέλη, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα που είναι γραμμένα σ’ αυτή και σε όσα ήθελε συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Αφού λοιπόν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Χαλβατζής Σταμάτης, (Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων), διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»
οικον. έτους 2018.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το θέμα και διαβάζει εισήγησή του, η οποία
έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 46/17 απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ., ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.:
7391/15-1-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
Δεδομένου ότι προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του
Προϋπολογισμού, καθώς και για την απεικόνιση των πραγματικών ταμειακών διαθεσίμων
και ανεξόφλητων υποχρεώσεων, προκύπτει η ανάγκη 1ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού οικον. έτους 2018, προκειμένου να μεταβληθούν ήδη υπάρχοντες Κ.Α.
Ως εκ τούτου εισηγούμαι τις εξής τροποποιήσεις:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ
Κ.Α. 5112 – Χρηματικό Υπόλοιπο: Μειώνεται ο κωδικός με το ποσό των 31.435,91 €, για την απεικόνιση
των πραγματικών ταμειακών διαθεσίμων την 01/01/2018 και διαμορφώνεται στο ποσό των 275.192,59 €.
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α. 00-6115 – Αμοιβές Λογιστών: Αυξάνεται ο κωδικός με το ποσό των 4.000,00 € για την κάλυψη
αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και διαμορφώνεται στο ποσό
των 8.000,00 €.
Κ.Α. 10-6266.001 – Μηχανογραφική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού: Αυξάνεται ο κωδικός με το
ποσό των 4.500,00€ για την κάλυψη αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.000,00€.
ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α. 00-8113 – Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων: Μειώνεται ο κωδικός με το ποσό των 5.010,00 €, για την
απεικόνιση των πραγματικών ανεξόφλητων υποχρεώσεων την 01/01/2018 και διαμορφώνεται στο ποσό
των 9.990,00 €.
Το ποσό των 8.500,00 € που προκύπτει από την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α., θα καλυφθεί από τη μείωση
του παρακάτω Κ.Α. ως εξής:
Κ.Α. 10-7413 – Λοιπές Μελέτες: Μειώνεται ο κωδικός με το ποσό των 8.500,00 €, για την κάλυψη των
ανωτέρω αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του Προϋπολογισμού και διαμορφώνεται
στο ποσό των 31.905,10 €,
ενώ η διαφορά των 26.425,91 € που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των ταμειακών διαθεσίμων και
των ανεξόφλητων υποχρεώσεων, θα καλυφθεί από τη μείωση των παρακάτω Κ.Α. ως εξής:
Κ.Α. 00-6442 – Διοργάνωση Συνεδρίων, Συναντήσεων & Διαλέξεων: Μειώνεται ο κωδικός με το ποσό των
4.925,91 €, για την κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των ταμειακών διαθεσίμων και των ανεξόφλητων υποχρεώσεων και διαμορφώνεται στο ποσό των 30.074,09 €.
Κ.Α. 10-6615 – Εκτυπώσεις-Εκδόσεις-Βιβλιοδετήσεις: Μειώνεται ο κωδικός με το ποσό των 6.500,00 €,
για την κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των ταμειακών διαθεσίμων και
των ανεξόφλητων υποχρεώσεων και διαμορφώνεται στο ποσό των 3.500,00 €.
Κ.Α. 10-7321.01 – Εκπόνηση & Υποβολή Προγράμματος Life+: Μειώνεται ο κωδικός με το ποσό των
15.000,00 €, για την κάλυψη της διαφοράς που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των ταμειακών διαθεσίμων και των ανεξόφλητων υποχρεώσεων και διαμορφώνεται στο ποσό των 10.000,00 €.

Τέλος, σύμφωνα με τις παραπάνω τροποποιήσεις, ο συνολικός Προϋπολογισμός του
Σ.Π.Ο.Α.Κ Οικονομικού έτους 2018 μειώνεται κατά το ποσό των 31.435,91 € και διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 375.814,19 €.»
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε την ανάγκη 1ης Τροποποίησης –
Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2018, έλαβε υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με την οποία ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Πρόεδρό του.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 247 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με την οποία η Εκτελεστική
Επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το Συμβούλιο.
3. Τον Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση και εισήγηση της 1ης Τροποποίησης - Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του
Σ.Π.Ο.Α.Κ. Οικονομικού έτους 2018 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς ψήφιση, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 1/2018.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
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