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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 468
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο
Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20)Χρήστο Γούτο, 21)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 28738/23-07-2015, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1)Αναστ. Μούσκας,
Πρόεδρος Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 3)
Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 4)Οδυσσ. Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Ν. Ερινεού & 5) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 3)Ευστράτιος Βαρδάκης, 4)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Βασίλειος Τομαράς, 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 9)Δημήτριος
Μπούρδος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 468 έως και 517)

ΑΔΑ: ΩΧΟΨΩ6Χ-ΔΦΙ

Για το αντικείμενο:«Λήψη απόφαση περί έγκρισης ύψους 5.500,00
€ στο Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας με την επωνυμία «ΑΧΑΙΟΣ» & στο Σύλλογο εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ», για τη συμμετοχή τους στο έργο αντιμετώπισης
δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας κατόπιν των υπ’αριθ.06/29.06.2015 & 26194/07.07.2015 αιτήσεών
τους αντίστοιχα».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης το
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτήν λόγω του κατεπείγοντος και διαβάζει
εισήγηση της αρμοδίου Αντιδημάρχου Αιγιαλείας κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την υπ’αριθ.13655/30.04.2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμεται στο Δήμο Αιγιαλείας το ποσό των 119.300,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2015. Με βάση την υπουργική απόφαση περί κατανομής πιστώσεων (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πουροπροστασίας και συγκεκριμένα στην περίπτωση στ) που αναφέρει για
την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού, το ανωτέρω ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσει ενέργειες όπως ενίσχυση εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας. Με το άρθρο 202
παρ.1 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων σε συλλόγους
και σωματεία που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθόσον αποτελεί βασική συνιστώσα πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου.
Η ανωτέρω τακτική επιχορήγηση δεν εμπίπτει στον περιορισμό της
περίπτωση Β. του άρθρου 202 του Ν.3463/06 περί έκτακτης επιχορήγησης, αφού αφορά τακτική (ΣΑΤΑ) και δεν ξεπερνά το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Αιγιαλείας δύναται να επιχορηγήσει τα Σωματεία Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας
1.
Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας με την επωνυμία
«ΑΧΑΙΟΣ».
2.
Σύλλογο εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου με την επωνυμία
«ΠΗΓΑΣΟΣ».
Και ειδικότερα:
Α)Οι δράσεις που θα αναλάβει το Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας με την επωνυμία «ΑΧΑΙΟΣ» για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών για το έτος 2015 θα είναι στην περιοχή της Ανατολικής
Αιγιαλείας λόγω της μεγάλης γεωγραφικής έκτασης του Δήμου Αιγιαλείας οι οποίες είναι οι εξής:
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Εκτύπωση-διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για την διάδοση του
θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη.

Περιπολίες για πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

Συμμετοχή σε ασκήσεις και σεμινάρια για αντιμετώπιση εκτάκτων
συμβάντων.

Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών με ίδια μέσα.

Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ανωτέρω σωματείο είναι εγκεκριμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Εθελοντικών
Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών του άρθρου 14Β του Ν.3013/
02 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι δράσεις του αναφέρονται στα άρθρα 2 &3 του εγκριθέντος με την υπ’αριθ.212/2015 πιστοποίηση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, καταστατικού του ανωτέρω
σωματείου στο οποίο ορίζεται ότι το Σωματείο με την επωνυμία Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Αχαιός το οποίο αναγνωρίστηκε με
την υπ’αριθ.96/2008 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων,
έχει καταχωρηθεί στο μητρώο Σωματείων με αύξοντα αριθμό 2/2009 και
καμία άλλη πράξη τροποποίησης ή διαλύσεως του σωματείου δεν έχει
καταχωρηθεί στη σχετική στήλη του παραπάνω βιβλίου.
Οι ανωτέρω δράσεις του εν λόγω Σωματείου πιστοποιούνται και από το υπ’αριθ.2252/27.04.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’αριθ.1848/Φ.702.15 έγγραφο της Πουροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου μας γνωστοποιείται ότι η εθελοντική ομάδα ΑΧΑΙΟΣ συμμετέχει ενεργά στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με
την εκπομπή περιπολικών καθώς και πυροσβεστικών οχημάτων για την
αντιμετώπιση συμβάντων πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Αιγιαλείας.
Β)Οι δράσεις που θα αναλάβει o Σύλλογος εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ» για την αντιμετώπιση
δασικών πυρκαγιών για το έτος 2015 θα είναι στην περιοχή της Τοπικής
Κοινότητας Πλατάνου και της ευρύτερης περιοχής λόγω της μεγάλης
γεωγραφικής έκτασης του Δήμου Αιγιαλείας οι οποίες είναι οι εξής:

Φύλαξη (περιπολίες) και προστασία από τον κίνδυνο εκδήλωσης
πυρκαγιών της περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου και της ευρύτερης περιοχής.

Δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών (μετακίνηση δεξαμενών,
αποψίλωση κ.λ.π.).

Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών με ίδια μέσα.

Τοποθέτηση κρουνών.
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ανωτέρω σωματείο είναι εγκεκριμένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Εθελοντικών
Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών του άρθρου 14Β του Ν.3013/
02 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι δράσεις του αναφέρονται στο άρθρο δύο (2) του εγκριθέντος με την υπ’αριθ.107/2007 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, καταστατικού του
ανωτέρω σωματείου στην οποίο ορίζεται η ίδρυση σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πλατάνου «ο Πήγασος».
Οι ανωτέρω δράσεις του εν λόγω Σωματείου πιστοποιούνται και από το υπ’αριθ.5130/26.06.2008 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι η δραστηριοποίηση των εν
λόγω σωματείων όπως και οι αναφερόμενοι στο καταστατικό τους σκοποί, εμπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 περί πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αφού τα Σωματεία αναπτύσσουν πράγματι πολιτιστικές δραστηριότητες δηλαδή, δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, βασική συνιστώσα στην προαγωγή της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου. (Υπ’αριθ.
404/2009 πράξη του Τμ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία κρίθηκε νόμιμη η επιχορήγηση εθελοντικών δράσεων σωματείου με την επωνυμία «Ομάδα εθελοντών πυροπροστασίας και προστασίας της φύσης»).
Έχοντας υπόψη:
1.
Το ως άνω σκεπτικό,
2.
Την ύπαρξη πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2015,
3.
Την υπ’αριθ.06/29.06.2015 Αίτηση του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας με την επωνυμία «ΑΧΑΙΟΣ» με τα επισυναπτόμενα
σ’ αυτή δικαιολογητικά, ήτοι αντίγραφο επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο Καλαβρύτων καταστατικό (αριθ.212/2015 απόφαση), την υπ’αριθ.
2252/27.04.2011 Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας περί πραγματοποίησης δράσεων πυροπροστασίας,
4.
Την υπ’αριθ.26194/07.07.2015 Αίτηση του Συλλόγου εθελοντών
πυροσβεστών Πλατάνου με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ» με τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή δικαιολογητικά, ήτοι αντίγραφο επικυρωμένο από το
Μονομελές Πρωτοδικείο Καλαβρύτων καταστατικό (αριθ.107/2007 απόφαση), το υπ’αριθ.5130/26.06.2008 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας περί πραγματοποίησης δράσεων πυροπροστασίας
5.
Και τέλος το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα Σωματεία με την πολυετή δράση τους προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου μας, καθώς οι δραστηριότητές τους συμβάλλουν στην ανάδειξη και την προστασία τόσο της ζωής των πολιτών όσο και του φυσικού περιβάλλοντος της
περιοχής του Δήμου,
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Εισηγούμαι στο Σώμα τα εξής:
Α)Την έγκριση επιχορήγησης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων &
πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €) ως εξής:
Α/Α ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1

Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας με την επωνυμία «ΑΧΑΙΟΣ»

4.000,00 €

2

Σύλλογος εθελοντών πυροσβεστών
Πλατάνου με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ»

1.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ:

5.500,00 €

Β)Την ψήφιση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων & πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €) στον Κ.Α.00-6739.002
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 (Π.Α.Υ. Α-566/227-15 (15REQ002927544 2015.07. 22 πρωταρχικό αίτημα)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρμοδίας Αντιδημάρχου κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ. 6/29.06.2015 & 26194/07.07.2015
αιτήσεις του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας με την
επωνυμία «ΑΧΑΙΟΣ» & του Συλλόγου εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ» αντίστοιχα, την υπ’ αριθ. πρωτ.
13655/30.04.2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, το υπ’ αριθ. πρωτ. 1848/Φ.702.15 έγγραφο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, την υπ’ αριθ. 404/2009 Πράξη του
Τμήματος 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το γεγονός ότι τα ανωτέρω
σωματεία είναι εγκεκριμένα και εγγεγραμμένα στο μητρώο Εθελοντικών
Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών του άρθρου 14Β του Ν.
3013/2002 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι δράσεις
τους δε, αναφέρονται στα καταστατικά τους, τα οποία είναι εγκεκριμένα
με τις υπ’ αριθ. 212/2015 και 107/ 2007 πιστοποίηση Πρωτοδικείου
Καλαβρύτων και απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων
αντίστοιχα, την ανάγκη που προκύπτει για την επιχορήγηση των εν λόγω
σωματείων προκειμένου να συμμετάσχουν στο έργο αντιμετώπισης
δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, το γεγονός ότι η εν λόγω επιχορήγηση δεν εμπίπτει στον περιορισμό της περ. β του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.-114/-τ.Α/07.06.2006) περί έκτακτης επιχορήγησης, δεδομένου ότι αφορά τακτική
(ΣΑΤΑ) και δεν ξεπερνά το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, την
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υπ’ αριθ. πρωτ. Α-566/22.07.2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,
καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ.
Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει το θέμα διότι έχει επιφυλάξεις,
επομένως κατά πλειοψηφία με είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και μίας (1)
κατά,
Αποφασίζει
1)Την επιχορήγηση:
Α)Του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας με την επωνυμία «ΑΧΑΙΟΣ», με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €)
και
Β)Του Συλλόγου εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ», με το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00
€), για τη συμμετοχή τους στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών
προς ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
2)Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.500,00 €), σε βάρος
του Κ.Α.00-6739.002 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 468/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 481
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο
Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20)Χρήστο Γούτο, 21)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 28738/23-07-2015, 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)Αναστ. Μούσκας,
Πρόεδρος Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 3)

Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 4)Οδυσσ. Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Ν. Ερινεού & 5) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 3)Ευστράτιος Βαρδάκης, 4)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Βασίλειος Τομαράς, 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 9)Δημήτριος
Μπούρδος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 468 έως και 517)

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για στήριξη του θεσμού
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ως αναπτυξιακού πόλου
και μέσου καταπολέμησης της ανεργίας».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το (9 ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Παρακαλούμε όπως υποβάλουμε αίτημα για στήριξη του θεσμού
των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ως αναπτυξιακού πόλου
και μέσου καταπολέμησης της ανεργίας υλοποιώντας σταδιακά τα
απαραίτητα προπαρασκευαστικά στάδια όπως εξασφάλιση πόρων και
ένταξη σε χρηματοδοτικές προτεραιότητες, συνέργειες με άλλες δράσεις,
ωρίμανση μελετών και κάθε άλλου είδους ενέργεια απαραίτητη για την
εκκίνησή τους.
Για το λόγο αυτό εισηγούμαι:
Την δημιουργία επιτροπής αποτελούμενη από τους :
Χριστόπουλος Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
Ψυχράμη Βασιλική (Αντιδήμαρχος)
Kαρτσωνάκη Διαμάντω (Δημοτικός Σύμβουλος)
Βαρδάκης Στράτος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Γούτος Χρήστος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Βαγενάς Δημήτριος (Χημ. Μηχανικός-Πολίτης)
για την εξέταση και καθορισμό των παρακάτω:

1. Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για:
Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία,
υδατοκαλλιέργειες, αγροεφόδια - «οικοσύστημα»).
Ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα με υλοποίηση δράσεων κοινής
ωφελείας όπως διαχείριση απορριμμάτων, δημιουργία μεταποιητικών
μονάδων, συντήρηση – διαχείριση κοινόχρηστων χώρων κτλ.
Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας (π.χ. κτίρια, αγροτικές εκτάσεις,
υποδομές) που μένει σε αχρηστία.
2. Συλλογή Προτύπων από τον Δευτερογενή Τομέα (Διαδικασιών,
Νομολογίας & Ρυθμίσεων) με σκοπό να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα
εμπειρία του ιδιωτικού τομέα της περιοχής προς όφελος μεγάλου μέρους
της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμα
και με τη δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης –Κοιν. Σ.
Επ. Διασφάλισης Προτύπων Συστημάτων Δευτερογενούς Τομέα με μέλη

και νομικά πρόσωπα μεταποιητικών ομίλων της περιοχής του Δήμου
Αιγιαλείας.
B. Την πραγματοποίηση ημερίδας για ενημέρωση από αρμόδιους φορείς
όπως ενδεικτικά:
α) Γεν. Δ/νση Εργασίας & Ένταξης στην Απασχόληση (ΓΔ1) Υπ. Εργασίας
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής (Δ5)
Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία
β) Εκπρόσωπος ΟΑΕΔ
γ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ΥΠΑΠΕΝ
δ) Εκπρόσωπος Αγροτικής Ανάπτυξης ΥΠΑΠΕΝ
ε) Περιφέρεια Δυτ. Ελ. – Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Περιφερειακό Χωροταξικό Δυτ. Ελλάδας – Χωροτάκτες
στ) Επιμελητήριο Αχαΐας
ζ) Δήμος Αιγιαλείας – Δήμος Καλαβρύτων - ΚΕΔΕ
η) Βουλευτές Π.Ε. Αχαΐας
θ) Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
ι) Εκπρόσωπος ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ια) Εκπρόσωπος Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της
Βουλής
ιβ) ΤΕΕ .»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του
Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρ. Λαϊνά, που καταψήφισε και ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Γούτος, 3)Θεοφ. Σπηλιόπουλος και 4)
Β. Ανδρουτσόπουλος,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την στήριξη του θεσμού των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων ως αναπτυξιακού πόλου και μέσου καταπολέμησης της ανεργίας ως παρακάτω:
Α. Με την δημιουργία επιτροπής αποτελούμενη από τους :
1 Χριστόπουλο Βασίλειο –Αντιδήμαρχο
2 Ψυχράμη Βασιλική - Αντιδήμαρχος
3 Kαρτσωνάκη Διαμάντω - Δημοτική Σύμβουλο
4 Βαρδάκη Ευστράτιο - Δημοτικό Σύμβουλο

5 Γούτο Χρήστο - Δημοτικό Σύμβουλο
6 Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνο - Δημοτικό Σύμβουλο
7 Βαγενά Δημήτριο – δημότη (Χημ. Μηχανικό)
για την εξέταση και καθορισμό των παρακάτω:
α)Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για:
Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία,
υδατοκαλλιέργειες, αγροεφόδια - «οικοσύστημα»).
Ενίσχυση του δευτερογενούς τομέα με υλοποίηση δράσεων κοινής
ωφελείας όπως διαχείριση απορριμμάτων, δημιουργία μεταποιητικών
μονάδων, συντήρηση – διαχείριση κοινόχρηστων χώρων κτλ.
Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας (π.χ. κτίρια, αγροτικές εκτάσεις,
υποδομές) που μένει σε αχρηστία.
β)Συλλογή Προτύπων από τον Δευτερογενή Τομέα (Διαδικασιών,
Νομολογίας & Ρυθμίσεων) με σκοπό να αξιοποιήσουμε την υπάρχουσα
εμπειρία του ιδιωτικού τομέα της περιοχής προς όφελος μεγάλου μέρους
της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμα
και με τη δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης –Κοιν. Σ.
Επ. Διασφάλισης Προτύπων Συστημάτων Δευτερογενούς Τομέα με μέλη
και νομικά πρόσωπα μεταποιητικών ομίλων της περιοχής του Δήμου
Αιγιαλείας.
Β. Με την πραγματοποίηση ημερίδας για ενημέρωση από αρμόδιους
φορείς, όπως ενδεικτικά:
α) Γεν. Δ/νση Εργασίας & Ένταξης στην Απασχόληση (ΓΔ1) Υπ. Εργασίας
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής (Δ5)
Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών για την Κοινωνική Οικονομία
β) Εκπρόσωπος ΟΑΕΔ
γ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ΥΠΑΠΕΝ
δ) Εκπρόσωπος Αγροτικής Ανάπτυξης ΥΠΑΠΕΝ
ε) Περιφέρεια Δυτ. Ελ. – Αποκεντρωμένη Διοίκηση – Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Περιφερειακό Χωροταξικό Δυτ. Ελλάδας – Χωροτάκτες
στ) Επιμελητήριο Αχαΐας
ζ) Δήμος Αιγιαλείας – Δήμος Καλαβρύτων - ΚΕΔΕ
η) Βουλευτές Π.Ε. Αχαΐας
θ) Εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού
ι) Εκπρόσωπος ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ια) Εκπρόσωπος Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της
Βουλής
ιβ) ΤΕΕ
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 481/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 490
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο
Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20)Χρήστο Γούτο, 21)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 28738/23-07-2015, 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)Αναστ. Μούσκας,
Πρόεδρος Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 3)
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Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 4)Οδυσσ. Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Ν. Ερινεού & 5) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 3)Ευστράτιος Βαρδάκης, 4)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Βασίλειος Τομαράς, 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 9)Δημήτριος
Μπούρδος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 468 έως και 517)
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Για το αντικείμενο: « Aπ’ ευθείας ανάθεσης της εκμίσθωσης του
χορτολιβαδίου « ΤΑΡΣΑ – ΜΕΣΙΑΚΑ-ΛΑΜΠΑΝΗΣ» της Τ.Κ. Εξοχής
για την θερινή κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015 »
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το ( 18 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Στις 15-5-2015 έγινε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την
εκμίσθωση από τον Δήμο μας του Βοσκοτόπου « ΤΑΡΣΑ – ΜΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΝΗΣ » της Τ.Κ. Εξοχής, καθώς και επαναληπτική αυτής στις
27-5-2015 δυνάμει των υπ’ 27/2015 & 78/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, καθώς και των
εν συνέχεια αυτών υπ’ αριθ. 14694/30-4-2015 και 17413/20-5-2015 σχετικών διακηρύξεων του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας που δημοσιεύτηκαν και
κοινοποιήθηκαν νόμιμα.
Κατά τις παραπάνω δημοπρασίες ουδείς ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος παρουσιάσθηκε για την υποβολή προσφοράς για μίσθωση του
παραπάνω βοσκοτόπου, όπως αυτό προκύπτει από τα αντίστοιχα Πρακτικά που συντάχθηκαν από την αρμόδια για τη δημοπρασία Επιτροπή.
Ο κτηνοτρόφος του Δήμου μας Κων/νος Σαρμάς του Ευστράτιου
με την υπ’ αριθ. πρωτ: 23210/18-6-2015 αίτησή του ζητά την με
απευθείας ανάθεση από το Δήμο της εκμίσθωσης του χορτολιβαδίου της
Τ.Κ. Εξοχής «ΤΑΡΣΑ – ΜΕΣΙΑΚΑ-ΛΑΜΠΑΝΗΣ » με προσφερόμενο
ποσό 2.000,00 € ( έναντι αρχικής τιμής εκκίνησης 3.000,00 €.)
Ο Πρόεδρος της Τοπική Κοινότητα Εξοχής κατόπιν ενημέρωσής
του ως προς τα ανωτέρω, μας απέστειλε το από 22-6-2015 έγγραφό του,
σύμφωνα με το οποίο συμφωνεί για την απευθείας ανάθεση ( χωρίς
δημοπρασία ) της εκμίσθωσης του χορτολιβαδίου της Τ.Κ. «ΤΑΡΣΑ –
ΜΕΣΙΑΚΑ-ΛΑΜΠΑΝΗΣ» στον κτηνοτρόφο Κων/νο Σαρμά του Ευστράτιου αντί του ποσού των 2.000,00 €.
Κατόπιν των ανωτέρω επειδή ο χρόνος μίσθωσης που απομένει
έχει ήδη περιοριστεί αρκετά, εν μέσω μάλιστα περιόδου οικονομικής
κρίσης που διανύει η χώρα μας και επειδή το προσφερόμενο μίσθωμα
κρίνεται ικανοποιητικό για το Δήμο μας,
Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 75 παρ. 14, 182 και 192 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006 )
την λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ( χωρίς δημοπρασία) της
εκμίσθωσης του χορτολιβαδίου της Τ.Κ. Εξοχής « ΤΑΡΣΑ-ΜΕΣΙΑΚΑ ΛΑΜΠΑΝΗΣ » στον κτηνοτρόφο Κων/νο Σαρμά του Ευστρατίου αντί
του ποσού των 2.000,00 € και σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
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1/ Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Αιγιαλείας εφάπαξ
με την εγκατάσταση του κτηνοτρόφου στους βοσκοτόπους.
2/ Η απευθείας εκμίσθωση του πιο πάνω βοσκοτόπου θα γίνει για το
χρονικό διάστημα από υπογραφής της συμβάσεως και μέχρι 31-10-2015
και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 78/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδημάρχου, είδε την υπ’ 27/2015 απόφασή του με την υπ’ αριθ.
20615/2409/9-3-2015 εγκριτική της, την υπ’ αριθ. 78/2015 απόφαση της
Οικονομικής, των υπ’ αριθ. 14694/30-4-2015 και 17413/20-5-2015 διακηρύξεων του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας με τις υπ’ αριθ. 14695/30-4-15 &
17414/20-5-15 περιλήψεις αυτών και τις εφημερίδες δημοσίευσής αυτών,
το από 25-2-2015 πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής εκποίησης και
εκμίσθωσης Ακινήτων και Πραγμάτων του Δήμου, έλαβε υπόψη του ότι
οι δημοπρασίες απέβησαν άγονες, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ: 23210/18-62015 αίτηση του Κων/νου Σαρμά του Ευστράτιου για την απευθείας
εκμίσθωση του χορτολιβαδίου, το από 22-6-2015 έγγραφο του Πρόεδρου
της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής με το οποίο συμφωνεί για την
απευθείας εκμίσθωση του χορτολιβαδίου και έλαβε υπόψη του ότι εν
μέσω περιόδου οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα το προσφερόμενο
μίσθωμα κρίνεται ικανοποιητικό για το Δήμο, επειδή και ο χρόνος
μίσθωσης που απομένει έχει περιοριστεί αρκετά, καθώς και τις διατάξεις
των άρθρων 75 παρ. 14, 182 και 192 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006 )
και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρ.
Λαϊνά, που καταψήφισε (διότι, σύμφωνα με την οδηγία του ΟΠΕΚΕΠΕ
που αναφέρεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επιλέξιμων ή μη
εκτάσεων, από το Υπουργείο δεν έχει καθοριστεί ποιες εκτάσεις είναι
επιλέξιμες ή μη, με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος, που βόσκει το ποίμνιό
του στην ίδια έκταση με πέρυσι, εάν δεν είναι επιλέξιμη η έκταση αυτή,
να κινδυνεύει να μείνει χωρίς επιδότηση) και ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν την συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία
Τσουκαλά, 2) Χρ. Γούτος, 3)Θεοφ. Σπηλιόπουλος και 4) Β. Ανδρουτσόπουλος,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την απευθείας συμφωνία (χωρίς δημοπρασία, λόγω άγονων διαγωνισμών) για την εκμίσθωση του χορτολιβαδίου «ΤΑΡΣΑ- ΜΕΣΙΑΚΑΛΑΜΠΑΝΗΣ» της Τ.Κ. Εξοχής της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας
για την θερινή κτηνοτροφική περίοδο 2015 στον κτηνοτρόφο Κων-
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σταντίνο Σαρμά του Ευστρατίου αντί του ποσού των 2.000,00 € και
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1) Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Αιγιαλείας εφάπαξ
με την εγκατάσταση του κτηνοτρόφου στο εν λόγω χορτολιβάδι
2) Η απευθείας εκμίσθωση του πιο πάνω χορτολιβαδίου στον κ. Κων/νο
Σαρμά θα γίνει για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της συμβάσεως
και μέχρι 31-10-2015 και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην
υπ’ αριθ. 78/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 490/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 491
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο
Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20)Χρήστο Γούτο, 21)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 28738/23-07-2015, 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)Αναστ. Μούσκας,
Πρόεδρος Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 3)
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Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 4)Οδυσσ. Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Ν. Ερινεού & 5) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 3)Ευστράτιος Βαρδάκης, 4)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Βασίλειος Τομαράς, 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 9)Δημήτριος
Μπούρδος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 468 έως και 517)
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Για το αντικείμενο: «Aπ’ ευθείας ανάθεσης της εκμίσθωσης του
χορτολιβαδίου « ΙΤΙΑ – ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ » της Τ.Κ. Ακράτας για την
θερινή κτηνοτροφική περίοδο έτους 2015. »
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το ( 19ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Στις 26-5-2015 έγινε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την
εκμίσθωση από τον Δήμο μας του χορτολιβαδίου «ΙΤΙΑ –
ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ» της Τ.Κ. Ακράτας, καθώς και επαναληπτική αυτής στις
9-6-2015 δυνάμει των υπ’ 117/2015 & 99/2015 αποφάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής αντίστοιχα, καθώς
και της εν συνέχεια αυτών υπ’ αριθ. 16305/13-5-2015 και 19618/29-52015 σχετικών διακηρύξεων του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας που
δημοσιεύτηκαν και κοινοποιήθηκαν νόμιμα.
Κατά τις παραπάνω δημοπρασίες ουδείς ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος παρουσιάσθηκε για την υποβολή προσφοράς για μίσθωση του
παραπάνω βοσκοτόπου, όπως αυτό προκύπτει από τα αντίστοιχα
Πρακτικά που συντάχθηκαν από την αρμόδια για την δημοπρασία
Επιτροπή.
Οι κτηνοτρόφοι του Δήμου Ευστράτιος Σαρμάς του Κων/νου και
Αρχόντω Μάμαλη του Αθανασίου με την υπ’ αριθ. πρωτ: 23204/18-62015 από κοινού αίτησή τους ζητούν την με απευθείας ανάθεση από το
Δήμο της εκμίσθωσης του χορτολιβαδίου της Τ.Κ. Ακράτας « ΙΤΙΑ –
ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ » με προσφερόμενο ποσό 2.500,00 € ( έναντι αρχικής
τιμής εκκίνησης 3.500,00 €.
Η Τοπική Κοινότητα Ακράτας με την αριθ. 6/2015 απόφασή της
αφού εξέτασε την αίτηση των ανωτέρω κτηνοτρόφων ομόφωνα ενέκρινε
την απευθείας ανάθεση ( χωρίς δημοπρασία ) της εκμίσθωσης του
χορτολιβαδίου της Τ.Κ. « ΙΤΙΑ – ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ » στους κτηνοτρόφους
Ευστράτιο Σαρμά του Κων/νου και Αρχόντω Μάμαλη του Αθανασίου
αντί του ποσού των 2.500,00 €.
Κατόπιν των ανωτέρω επειδή ο χρόνος μίσθωσης που απομένει
έχει ήδη περιοριστεί αρκετά, εν μέσω μάλιστα περιόδου οικονομικής
κρίσης που διανύει η χώρα μας και επειδή το προσφερόμενο μίσθωμα
κρίνεται ικανοποιητικό για το Δήμο μας,
Εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 75 παρ. 14, 182 και 192 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006 )
την λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ( χωρίς δημοπρασία) της
εκμίσθωσης του χορτολιβαδίου της Τ.Κ. Ακράτας « ΙΤΙΑ –
ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ » στους κτηνοτρόφους Ευστράτιο Σαρμά του Κων/νου
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και Αρχόντω Μάμαλη του Αθανασίου αντί του ποσού των 2.500,00 € και
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1/ Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Αιγιαλείας εφάπαξ
με την εγκατάσταση των κτηνοτρόφων στους βοσκοτόπους.
2/ Η απευθείας εκμίσθωση του πιο πάνω βοσκοτόπου θα γίνει για το
χρονικό διάστημα από υπογραφής της συμβάσεως και μέχρι 31-10-2015
και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 99/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Κτηνοτρόφος Ευστράτιος Κ. Σαρμάς θα εγκατασταθεί στο χορτολιβάδο Πηλαλίστρα έως θέση Κλένοβα και η κτηνοτρόφος Αρχόντω
Μάμαλη του Αθανασίου στο χορτολίβαδο ΙΤΙΑ.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδημάρχου, την υπ’ αριθ. 117/2015 απόφασή του με την υπ’
αριθ. 33126/3726/1-4-2015 εγκριτική της, την υπ’ αριθ. 99/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις υπ’ αριθ. 16305/13-5-2015 και
19618/29-5-2015 διακηρύξεις του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας με τις υπ’
αριθ. 16307/13-5-15 και 19619/29-5-15 περιλήψεις αυτών και τις
εφημερίδες δημοσίευσής αυτών, τα πρακτικά Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου
Αιγιαλείας, το από 2-4-2015 Πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής του
Δήμου Αιγιαλείας, την από κοινού αίτηση με αριθ. πρωτ: 23204/18-62015 των κτηνοτρόφων Ευστράτιου Σαρμά του Κων/νου και Αρχόντως
Μάμαλη του Αθανασίου για απ’ ευθείας εκμίσθωση του εν λόγω
χορτολιβαδίου, την αριθ. 6/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας
Ακράτας, με την οποία ομόφωνα ενέκρινε την απευθείας εκμίσθωση του
χορτολιβαδίου στους ανωτέρω κτηνοτρόφους και έλαβε υπόψη του ότι
εν μέσω περιόδου οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα το προσφερόμενο μίσθωμα κρίνεται ικανοποιητικό για το Δήμο, επειδή και ο
χρόνος μίσθωσης που απομένει έχει περιοριστεί αρκετά, καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 14, 182 και 192 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. ( Ν.
3463/2006 ) και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρ.
Λαϊνά, που καταψήφισε (διότι, σύμφωνα με την οδηγία του ΟΠΕΚΕΠΕ
που αναφέρεται σε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επιλέξιμων ή μη
εκτάσεων, από το Υπουργείο δεν έχει καθοριστεί ποιες εκτάσεις είναι
επιλέξιμες ή μη, με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος, που βόσκει το ποίμνιό
του στην ίδια έκταση με πέρυσι, εάν δεν είναι επιλέξιμη η έκταση αυτή,
να κινδυνεύει να μείνει χωρίς επιδότηση) και ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν την συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία
Τσουκαλά, 2) Χρ. Γούτος, 3)Θεοφ. Σπηλιόπουλος και 4) Β. Ανδρουτσόπουλος,
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,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την απ’ ευθείας συμφωνία ( χωρίς δημοπρασία λόγω δύο άγονων
διαγωνισμών) για την εκμίσθωση του χορτολιβαδίου «ΙΤΙΑ –
ΠΗΛΑΛΙΣΤΡΑ» της Τ.Κ. Ακράτας της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου
Αιγιαλείας στους κτηνοτρόφους Ευστράτιο Σαρμά του Κων/νου και
Αρχόντω Μάμαλη του Αθανασίου αντί του ποσού των 2.500,00 € και
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1)Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου Αιγιαλείας εφάπαξ
με την εγκατάσταση των παραπάνω κτηνοτρόφων στο εν λόγω χορτολιβάδι.
2) Η απευθείας εκμίσθωση του πιο πάνω χορτολιβαδίου θα γίνει για το
χρονικό διάστημα από υπογραφής της συμβάσεως και μέχρι 31-10-2015
και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 99/2015
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Κτηνοτρόφος Ευστράτιος Κ. Σαρμάς θα εγκατασταθεί στο χορτολιβάδο «Πηλαλίστρα» έως θέση «Κλένοβα» και η κτηνοτρόφος
Αρχόντω Μάμαλη του Αθανασίου θα εγκατασταθεί στο χορτολίβαδο
«ΙΤΙΑ.»
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 491/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 493
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο
Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20)Χρήστο Γούτο, 21)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 28738/23-07-2015, 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)Αναστ. Μούσκας,
Πρόεδρος Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 3)
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Αργ. Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 4)Οδυσσ. Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Ν. Ερινεού & 5) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1)Δημήτριος Μπούνιας, 2)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 3)Ευστράτιος Βαρδάκης, 4)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Βασίλειος Τομαράς, 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 9)Δημήτριος
Μπούρδος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 468 έως και 517)
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.»
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το (21 ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει
εισήγηση του Πρ/νου του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης &
ΤΠΕ της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και
Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου κ. Μιχ. Αναγνωστόπουλου, που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Κρίνεται κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία όλων
των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με την 67/21-7-2015
μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής
και Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας. Παρακαλούμε για την
έγκριση της αναγκαιότητας της παρακάτω προμήθειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ως κάτωθι:
ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

1

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και
λοιπού εξοπλισμού (Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά
μηχανήματα & fax)

Προμήθεια

2

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
(Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για
εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax)

Προμήθεια

3

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείων

Προμήθεια

4

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
(Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων)

Προμήθεια

Σύνολο

Π/Υ
ευρώ

Κ.A.
2015

30.000,00
ευρώ

10-6673

10.800,00
ευρώ

10-6614

4.998,57

10-6612

5.310,89

10-6614

51.109,46

Η χρηματοδότηση θα είναι από δημοτικούς πόρους και η ανάθεση της
προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με
τις Π.Α.Υ Α-562, Α-563, Α-564 και Α-565/22-7-2015.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Πρ/νου του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ της
Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής
Ανάπτυξης, είδε την υπ’ αριθ. 67/21-7-2015 μελέτη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του
Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτή συντάχθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο –
ΠΕ-Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής κ. Παναγιώτη Κανελλή και
θεωρήθηκε από τον Αναπληρωτή Δ/ντή Προγραμματισμού Οργάνωσης ,
Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης – Πρ/νο κ. Μιχ. Αναγνωστόπουλο, τις Π.Α.Υ. με αριθ. Α-562, Α-563, Α-564 & Α-565/ 22-7-2015
και τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10)«Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση
του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ.
Γούτος, 3)Θεοφ. Σπηλιόπουλος και 4) Β. Ανδρουτσόπουλος,
Ομόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση: 1) της αναγκαιότητας προμήθειας αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και
ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας
2)της υπ’ αριθ. 67/2015 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax, γραφικής ύλης και
ειδών γραφείου και χαρτιού μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων
για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας», όπως αυτή
συντάχθηκε από τον δημοτικό υπάλληλο –ΠΕ-Μηχανικό Η/Υ &
Πληροφορικής κ. Παναγιώτη Κανελλή και θεωρήθηκε από τον
Αναπληρωτή Δ/ντή Προγραμματισμού Οργάνωσης , Πληροφορικής και
Τοπικής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Αναγνωστόπουλο Πρ/νο του τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ του Δήμου Αιγιαλείας
3)του προϋπολογισμού της προμήθειας, που ανέρχεται στο συνολικό
ποσό των 41. 552,41€ με απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση (λόγω
Φ.Π.Α. 23%) 51.109,46€,
Η εν λόγω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου
και θα βαρύνει αναλυτικά κατά είδος τους παρακάτω Κ.Α. του δημοτικού
προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. Π.Α.Υ. Α-562,
Α-563, Α-564 & Α-565/22-7-15 και όπως αναλυτικά περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

1

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και
λοιπού εξοπλισμού (Προμήθεια αναλώσιμων
υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά
μηχανήματα & fax)

ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

Προμήθεια

Π/Υ
ευρώ

Κ.A.
2015

30.000,00
ευρώ

10-6673
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2

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
(Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για
εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα & fax)

Προμήθεια

3

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά
γραφείων

Προμήθεια

4

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
(Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων)

Προμήθεια

Σύνολο

10.800,00
ευρώ

10-6614

4.998,57

10-6612

5.310,89

10-6614

51.109,46

4) του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, που ορίζεται ο πρόχειρος
διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά
ομάδα ειδών και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 493/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

