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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουνίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 389
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,3) Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 5)Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
6) Μαρία Τσουκαλά, 7) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 8) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 10) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Νικόλαο Θανασούλια, 13) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14) Γεώργιο Γιοβά, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17) Βασίλειο Φιλιππόπουλο,18) Βασίλειο
Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 21) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 22) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα (10) Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.21596/10-06-2015 η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 2) Ιωαν. Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ:1) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 2) Δημήτριος Καλαμίδας, Αντιδήμαρχος, 3) Δημήτριος Μπούνιας, 4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5) Βασίλειος Θεοφ. Χρστόπουλος, 6)
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Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 7) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Χρήστος Γούτος, 10) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος & 11) Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι δύο (22) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 388 έως και 392 )
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Για το αντικείμενο: Έγκριση αναγκαιότητας της προμήθειας
«Προμήθειας Υλικών Γαλάζιες Σημαίες ».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., επειδή άμεσα πρέπει να
προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στην προμήθεια του εξοπλισμού και των υλικών υποστήριξης για τη σωστή οργάνωση του προγράμματος «Γαλάζιες
Σημαίες» για τις πολυσύχναστες ακτές Αλυκή, Διγελιώτικα και Πούντα
του Δ. Αιγιαλείας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Προϊστάμενου του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Αιγιαλείας που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, & κοι Σύμβουλοι,
Προκειμένου ο Δήμος Αιγιαλείας να καλύψει τις ανάγκες όλων
των υποψήφιων ακτών (Αλυκή, Διγελιώτικα, Πούντα) του Δήμου Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών για την κολυμβητική περίοδο του 2015 θα πρέπει να προβεί στην «Προμήθεια Υλικών για τις Γαλάζιες Σημαίες». Η "Γαλάζια Σημαία", σύμβολο ποιότητας σε πάνω από
50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι
Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Φέτος, η Αιγιάλεια βραβεύθηκε με 3
γαλάζιες σημαίες και κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια εξοπλισμού και
υλικών υποστήριξης όπως π.χ. υλικά ναυαγοσωστικού πύργου, αποδυτηρίων, ιστών, πινάκων ανακοινώσεων, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ κ.α. για
την έγκαιρη και σωστή οργάνωσή τους. Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει
με απευθείας ανάθεση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.4281/2014 .
Η απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται σε 2.000,00 €, θα
καλυφθεί από Πόρους του Δήμου Αιγιαλείας και από τον κωδικό 157135.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Χαράλαμπου Στεφανίδη, Προϊσταμένου Αυτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, είδε την Τεχνική Έκθεση και την τεχνική περιγραφή της εν λόγω προμήθειας, την υπ’ αριθ.
Α-478/26-05-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας για την δέσμευση
της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν.4281/2004, καθώς και του άρθρου
65 Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ δεν
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είχε προσέλθει ακόμη πριν την συζήτηση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ.Δημ. Παναγιωτακόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση αναγκαιότητας για την διενέργεια της «Προμήθειας
Υλικών για τις Γαλάζιες Σημαίες» και συγκεκριμένα την προμήθεια εξοπλισμού και υλικών υποστήριξης όπως (υλικά ναυαγοσωστικού πύργου,
αποδυτηρίων, ιστών, πινάκων ανακοινώσεων, προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
κ.α), για την κάλυψη των υποψηφίων ακτών Αλυκής, Διγελιώτικα &
Πούντας του Δήμου Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών
για την κολυμβητική περίοδο του έτους 2015, συνολικού προϋπολογισμού ποσού Δύο Χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 23%, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-7135.001 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με χρηματοδότηση
από Δημοτικούς Πόρους και η οποία θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθ.
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 389 /2015
O Γραμματέας
O Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουνίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 390
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,3) Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 5)Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
6) Μαρία Τσουκαλά, 7) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 8) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 9) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 10) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Νικόλαο Θανασούλια, 13) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14) Γεώργιο Γιοβά, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17) Βασίλειο Φιλιππόπουλο,18) Βασίλειο
Τομαρά, 19)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 20) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 21) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 22) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα (10) Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.21596/10-06-2015 η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 2) Ιωάν.Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων.
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Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ:1) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχος, 2) Δημήτριος Καλαμίδας, Αντιδήμαρχος, 3) Δημήτριος Μπούνιας, 4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5) Βασίλειος Θεοφ. Χρστόπουλος, 6)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 7) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Χρήστος Γούτος, 10) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, & 11) Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι δύο (22) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 388 έως και 392 )
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση Αναγκαιότητας της προμήθειας:
«Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., επειδή οι ανάγκες υγιεινής ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, αλλά και γενικότερα, επιβάλλουν
την απόσμηση των κάδων απορριμμάτων με ειδικά υγρά κατάλληλα για
την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οσμές αλλά και τα κρούσματα
μολυσματικών ασθενειών, στη συνέχεια ανακοινώνει το τρίτο (3ο ) θέμα
της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει τεχνική έκθεση της αριθ.57/2015
μελέτης που σύνταξε η κα Κων/να Ζάχου, Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. της
Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Σπυρίδωνα Προσελέντη, Μηχ. Μηχανικό Τ.Ε., που έχει ως εξής:
«
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) για την απόσμηση κάδων απορριμμάτων που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής αποκομιδής απορριμμάτων κατοικιών του Δήμου.
Οι τιμές του τιμολογίου είναι από το ελεύθερο εμπόριο και στην
τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών μετά της μεταφοράς τους στις αποθήκες του Δήμου μας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται
στις 4.030,00 € και η απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση είναι 4.956,90.
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. H προμήθεια θα εκτελεστεί με
απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και θα
χρηματοδοτηθεί από Δημοτικούς πόρους και η δαπάνη θα καλυφθεί από
τον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2015 με τον K.A. 20
6633 ο οποίος αφορά την προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π) ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την τεχνική έκθεση της υπ’ αρ.57/2015 μελέτης, που σύνταξε η κα Κων/να Ζάχου,
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε. της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και
θεωρήθηκε από τον Δ/ντή Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ.Σπυρίδωνα
Προσελέντη, Μηχ.Μηχανικό Τ.Ε., είδε την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ. Α-488/2-62015, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του ότι το θέμα κρίνεται εξαιρετικά επεί-
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γον, επειδή οι ανάγκες υγιεινής ιδιαίτερα κατά την θερινή περίοδο, αλλά
και γενικότερα επιβάλλουν την απόσμηση των κάδων απορριμμάτων με
ειδικά υγρά κατάλληλα για την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι οσμές αλλά και τα κρούσματα μολυσματικών ασθενειών, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 23 της αριθ.11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ δεν είχε προσέλθει ακόμη
πριν την συζήτηση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ.Δημ. Παναγιωτακόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση αναγκαιότητας της «Προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)», για την απόσμηση των κάδων απορριμμάτων που θα καλύψουν πάγιες ανάγκες σύγχρονης και υγιεινής αποκομιδής απορριμμάτων κατοικιών του Δήμου Αιγιαλείας, συνολικού προϋπολογισμού ποσού 4.956,90€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%),
δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-6633 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, με χρηματοδότηση από Δημοτικούς Πόρους και η οποία θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 23 της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 390/2015
O Γραμματέας
O Πρόεδρος

