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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:608
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Διοργάνωση ημερίδας ή διημερίδας με θέμα
«Αναπτυξιακές προοπτικές στο Δήμο Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Τη διοργάνωση ημερίδας το Σάββατο 21η Νοεμβρίου ή διημερίδας Παρασκευή και Σάββατο 20η & 21η Νοεμβρίου από το Δήμο Αιγιαλείας στο Αίγιο με θέμα «Αναπτυξιακές προοπτικές στο Δήμο Αιγιαλείας», στο παλιό Νοσοκομείο.
Βασική επιδίωξη της ημερίδας θα είναι η συστηματική καταγραφή
του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού για τον Δήμο μας, η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και η εκ του σύνεγγυς επαφή όσων
σχεδιάζουν και εφαρμόζουν, ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από τις πολιτικές που εκπονούνται ή υλοποιούνται στον Δήμο μας.
Στη ημερίδα θα επιδιώξουμε να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της
κυβέρνησης (υπουργοί, γενικοί γραμματείς), βουλευτές, εκπρόσωποι μεγάλων εθνικών φορέων και οργανισμών, της αυτοδιοίκησης, των παρατάξεων του Δήμου, όλοι οι πολίτες, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής, καθώς και στελέχη της
κοινωνικής και οικονομικής ζωή του τόπου μας που σχετίζεται με τη θεματολογία.
Η ημερίδα θα έχει ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Παναιγιάλεια Ένωση Συνεταιρισμών, με την τεχνική υποστήριξη της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ». Θα επιδιωχτεί να τεθεί
υπό την αιγίδα των: Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Επιμελητήριο Αιγίου και Εμπορικό Σύλλογο Αιγίου, Λιμενικό Ταμείο και
Τουριστική Επιτροπή Ανάπτυξης κ.α.
Η θεματολογία και οι εισηγήσεις της ημερίδας θα στραφούν γύρω
από την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Ειδικότερα θα δοθεί έμφαση
στους τομείς: Πρωτογενής τομέας και μεταποίηση προϊόντων, Τουρισμός
και Εμπόριο.
H διοργάνωση της ημερίδας θα είναι αδαπάνως για το Δήμο.
Την τεχνική υποστήριξη της ημερίδας θα αναλάβει η εφημερίδα
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» η οποία έχει εμπειρία στην υποστήριξη σχετικών
συνεδρίων. Όλα τα απαραίτητα έξοδα για την επιτυχή διοργάνωση (έξοδα φιλοξενίας, catering, προσκλήσεις κ.λ.π.) θα καλυφθούν από χορηγούς
που θα αναζητήσει η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».
Ζητείται η έγκριση της διοργάνωσης της εκδήλωσης και η εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
να προβούν σε οποιαδήποτε περαιτέρω αποφάσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες για την επιτυχία της».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

3

ΑΔΑ:7ΛΤΘΩ6Χ-Ν7Λ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι η διοργάνωση της εν λόγω ημερίδας θα είναι αδαπάνως για το Δήμο, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 και
του εδ.21 της παρ.3.Β του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος
Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος
Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, πλην των Δημοτικών
Συμβούλων κ.κ. 1)Χρήστου Λαϊνά και 2)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα και των Δημοτικών Συμβούλων
κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)Βασιλείου Τομαρά, 3)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 4)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 5)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου και 6)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών»
[σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/
08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως
κατά πλειοψηφία με δέκα πέντε (15) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά,
Αποφασίζει
1)Την έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης (ημερίδας ή διημερίδας)
από το Δήμο Αιγιαλείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό
Κέντρο Δήμου Αιγιαλείας στο Αίγιο, το Σάββατο είκοσι μία (21) Νοεμβρίου ή την Παρασκευή είκοσι (20) και το Σάββατο είκοσι μία (21)
Νοεμβρίου 2015, με θέμα «Αναπτυξιακές προοπτικές στο Δήμο Αιγιαλείας».
Η εν λόγω εκδήλωση θα έχει ως συνδιοργανωτές την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και την Παναιγιάλεια Ένωση Συνεταιρισμών, ενώ η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» θα αναλάβει την τεχνική υποστήριξη.
H διοργάνωση της ημερίδας ή διημερίδας θα είναι αδαπάνως για το
Δήμο αφού όλα τα απαραίτητα έξοδα για την επιτυχή διοργάνωση (φιλοξενία, catering, προσκλήσεις κ.λ.π.) θα καλυφθούν από χορηγούς που θα
αναζητήσει η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ».
2)Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο Αιγιαλείας κ. Βασίλειο Χριστόπουλο καθώς επίσης και τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης,
Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Αιγιαλείας, να προβούν σε
οποιεσδήποτε περαιτέρω νόμιμες αποφάσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες
για την επιτυχία της εκδήλωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 608/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:562
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Στην υπ’αριθ.89/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί απόρριψης της υπ’αριθ.33/
2015 απόφασης Συμβουλίου της Δ.Κ.Αιγίου, σχετικά με την ενοικίαση ιδιόκτητου οικοπέδου επί της οδού Κορίνθου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος
της υπ’αριθ.89/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου
Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την απόρριψη
της αριθ.33/2015 απόφασης της Δ.Κ.Αιγίου περί ενοικίασης ιδιόκτητου
οικοπέδου επί της οδού Κορίνθου (όπισθεν της επιχειρήσεως «ΘΡΑΚΑ»)
στο Αίγιο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.89/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.33/2015 όμοια Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.47631/10.12.2014 αίτηση των κ.κ. Αθανασίας & Κων/νας Σπανού του Σπυρίδωνος, το υπ’αριθ.πρωτ.47631/14/02.07.2015 έγγραφο του
Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας, την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου προκειμένου να χρησιμεύσει
ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών των δημοτων στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ.
270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981), του άρθρου 194 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), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και
2)Δημήτριος Μπούρδος, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου
Παπακωνσταντίνου, ο οποίος καταψηφίζει το θέμα, επομένως κατά
πλειοψηφία με είκοσι οκτώ (28) ψήφους υπέρ και μίας (1) κατά,
Αποφασίζει
1)Την αναγκαιότητα μίσθωσης εκ μέρους του Δήμου Αιγιαλείας, ιδιωτικού ακινήτου (οικοπέδου), το οποίο θα βρίσκεται επί της οδού Κορίνθου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων για την επίλυση του
κυκλοφοριακού προβλήματος της περιοχής, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, με τη διαδικασία της προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981).
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ΑΔΑ:ΩΩΝΖΩ6Χ-ΖΗ7

Το υπό μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει εμβαδόν μέχρι 500,00
τ.μ., να βρίσκεται στις αρχές της οδού Κορίνθου, ανάμεσα στον κόμβο με
τις οδούς Κανελλοπούλου και Ρ.Φεραίου έως τον φωτεινό σηματοδότη
που βρίσκεται στη διασταύρωση της οδού Κορίνθου με την οδό Κλεισούρας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των δημοτών, του Ειδικού Σχολείου και του 1ου Λυκείου Αιγίου.
2)Την παραπομπή του θέματος:
Α)Στην Εκτιμητική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
οριστεί η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας.
Β)Στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
καταρτιστούν οι όροι της δημοπρασίας.
Γ)Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων και πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να διεξάγει τη δημοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 562/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:568
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δημήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισ1

σίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Αιγιαλείας έτους 2015, για την εγγραφή έργων και μελέτης (σχετ.απόφαση Δ.Σ. 609/2014)».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.10/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση-συμπλήρωση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2015, το οποίο είχε ψηφισθεί με την υπ’αριθ.609/2014 απόφαση του
Δ.Σ. Αιγιαλείας και εγκριθεί με την υπ’αριθ.πρωτ.172050/15562/08.01.
2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου-Δυτ.Ελλάδος
και Ιονίου με την εγγραφή των παρακάτω έργων και της μελέτης:

Π/Υ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κ.Α.

ΝΕΟ

104.800,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.010

ΑΙΓΕΙΡΑ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.011

ΕΡΓΟ

ΑΚΡΑΤΑ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.012

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Διακοπτού

ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.013

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας

ΕΡΓΟ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.014

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού

ΕΡΓΟ

ΕΡΙΝΕΟΣ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.015

Επικαιροποίηση μελέτης «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή
παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου»

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΙΓΙΟ

ΝΕΑ

17.790,00

Δ.Π.

30-7413.029

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΧΩΡΟΘΕ
ΤΗΣΗ

ΣΥΝ.
Ή
ΝΕΑ

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου

ΕΡΓΟ

ΑΙΓΙΟ

ΕΡΓΟ

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ακράτας

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.10/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.609/2014 απόφασή
του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.172050/15562/08.01.2015
3

όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου, περί κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2015, τις υπ’αριθ.38 & 102/2015 επίσης προηγούμενες
αποφάσεις του, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ’αριθ.20611/2406/05.03.
2015 & 33353/3774/30.03.2015 αντίστοιχα, όμοιες της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της ανωτέρω απόφασής του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010, ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος,
3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.
1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος δηλώνει «παρών» για την επικαιροποίηση της μελέτης «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην
περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου», 2)Χρήστου Λαϊνά, 3)Βασιλείου
Τομαρά, 4)Χρήστου Γούτου, 5)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 6)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου και 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος] και
του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος
καταψηφίζει το θέμα, επομένως κατά πλειοψηφία με δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά,
Αποφασίζει
Τη συμπλήρωση της υπ’αριθ.609/2014 απόφασής του, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος
2015, με την προσθήκη των κάτωθι δράσεων:

Π/Υ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κ.Α.

ΝΕΟ

104.800,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.010

ΑΙΓΕΙΡΑ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.011

ΕΡΓΟ

ΑΚΡΑΤΑ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.012

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Διακοπτού

ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.013

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Συμπολιτείας

ΕΡΓΟ

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.014

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού

ΕΡΓΟ

ΕΡΙΝΕΟΣ

ΝΕΟ

12.600,00

ΣΑΤΑ
(σχολείων)

30-7331.015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΧΩΡΟΘΕ
ΤΗΣΗ

ΣΥΝ.
Ή
ΝΕΑ

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου

ΕΡΓΟ

ΑΙΓΙΟ

ΕΡΓΟ

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ακράτας
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Επικαιροποίηση μελέτης «Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή
παλαιού σχεδίου πόλης Αιγίου»

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΙΓΙΟ

ΝΕΑ

17.790,00

Δ.Π.

30-7413.029

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ.609/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’αριθ.38 & 102/
2015 όμοιες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 568/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

5

ΑΔΑ:ΩΛ7ΓΩ6Χ-ΣΝΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:573
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1

ΑΔΑ:ΩΛ7ΓΩ6Χ-ΣΝΜ

μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας και χρηματικής διαχείρισης οικονομικού έτους 2014».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.75/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, το οποίο
έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Απολογισμού-Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας, περιόδου 01.01.2014 έως και 31.12.2014, που
εμφανίζει τα κάτωθι αποτελέσματα:
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά
183.887,32 €
Έκτακτα
13.150,61 €
Έσοδα Π.Ο.Ε.
15.051,05 €
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου
45.686,47 €
και τρίτων
Χρημ.Υπόλοιπο την 01.01.2014 411.039,80 €
ΣΥΝΟΛΟ
668.815,25 €
----------------------------------------------------------ΕΞΟΔΑ
Έξοδα
277.370,04 €
Αποθεματικό την 31.12.2014
391.445,21 €
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ 668.815,25 €
Το αποθεματικό ποσού 391.445,21 € βρίσκεται κατατεθειμένο στις
κατωτέρω Τράπεζες αντίστοιχα:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 81.376,57 €.
ALPHA BANK 103.273,94 €.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 206.794,70 €.
Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώθηκαν από τα ΕΧΤΡΕ των ανωτέρω
Τραπεζών και με την αντιπαραβολή των γραμματίων είσπραξης και των
χρηματικών ενταλμάτων εξόδων οικονομικού έτους 2014».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.75/2015 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας περί έγκρισης Απολογισμού-Ισολογισμού του οικονομικού έτους 2014 και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 234 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, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος,
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3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
5)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.
1)Χρήστου Λαϊνά και 2)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως κατά πλειοψηφία με είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ
και δύο (2) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση του Απολογισμού-Ισολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας» και χρηματικής διαχείρισης περιόδου 01.01.2014-31.12.2014, σύμφωνα με την υπ’αριθ.75/
2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ο οποίος εμφανίζει τα
κάτωθι αποτελέσματα:
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά
183.887,32 €
Έκτακτα
13.150,61 €
Έσοδα Π.Ο.Ε.
15.051,05 €
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου
45.686,47 €
και τρίτων
Χρημ.Υπόλοιπο την 01.01.2014 411.039,80 €
ΣΥΝΟΛΟ
668.815,25 €
----------------------------------------------------------ΕΞΟΔΑ
Έξοδα
277.370,04 €
Αποθεματικό την 31.12.2014
391.445,21 €
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ 668.815,25 €
Το αποθεματικό ποσού 391.445,21 € βρίσκεται κατατεθειμένο στις
κατωτέρω Τράπεζες αντίστοιχα:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 81.376,57 €.
ALPHA BANK 103.273,94 €.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 206.794,70 €.
Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώθηκαν από τα ΕΧΤΡΕ των ανωτέρω
Τραπεζών και με την αντιπαραβολή των γραμματίων είσπραξης και των
χρηματικών ενταλμάτων εξόδων οικονομικού έτους 2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 573/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:577
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση διαδικασιών και όρων υλοποίησης
των δράσεων στέγασης του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»
του Δήμου Αιγιαλείας που υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», κατόπιν της με αριθ.Δ28/οικ.
31354/2352/15.09.2014 πρόσκλησης του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημητρίου
Καΐτσα, η οποία έχει ως εξής:
«Κατόπιν της με αριθ.Δ28/οικ.31354/2352/15.09.2014 πρόσκλησης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(ΑΔΑ:6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), ο Δήμος Αιγιαλείας, υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για το πρόγραμμα με τίτλο
«Στέγαση και Επανένταξη του Δήμου Αιγιαλείας». Με την με αριθ.Δ23/
οικ.48277/2531/17.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εγκρίθηκε το ως άνω πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό 129.300,00 € και διάρκεια 12 μήνες. Με την αριθ.
Δ23/οικ.13777/957/02.04.2015 αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της υλοποίησης των Σχεδίων του Προγράμματος έως την
30.09.2016 και κατάθεσης των φακέλων αποπληρωμής έως την 31.10.
2016.
Με την 25/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας,
επικυρώθηκε η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και της προγραμματικής Σύμβασης που υπέγραψε ο Δήμος Αιγιαλείας με το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Γενικός σκοπός
των δράσεων στέγασης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης με την παράλληλη κοινωνική φροντίδα 15 ατόμων, προκειμένου να επιτευχθεί η επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό. Ειδικότερα,
προβλέπεται η κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
Δαπάνες στέγασης: Στις δαπάνες στέγασης που κρίνονται επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται οι παρακάτω:
-Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτομο,
έως 240 ευρώ για δύο ενήλικες και έως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια και για διάστημα έως ενός έτους ή
-Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας κυριότητας
του ωφελούμενου ή νοµίµως παραχωρημένης σε αυτόν, έως του ποσού
των 3.600 ευρώ.
-Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας κ.λ.π, έως του ποσού των 1.500 ευρώ για
ένα άτομο και 2.000 ευρώ για οικογένεια.
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ΔΑΠΑΝΕΣ
ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

Λεωνίδας
Αντώνιος
Νεκτάριος
Μάριος
Θεοδώρα

Στυλιανός
Ιωάννης
Νικόλαος
Γρηγόρης
Χαράλαμπος

ναι
ναι
ναι
ναι
ναι

ναι
ναι
ναι
ναι
ναι

ναι
ναι
ναι
ναι
ναι

6 Καραμεσίνη

Ελένη

Μιχαήλ

ναι

ναι

ναι

7 Μούγιας
8 Παρούσης

Παναγιώτης
Αλέκος

Ιωάννης
Νικόλαος

ναι
ναι

ναι
ναι

ναι
ναι

9 Πετροπούλου

Χριστίνα

Αλέξιος

ναι

ναι

ναι

Δημήτριος

ναι

ναι

ναι

Χρήστος
Βασίλειος

ναι
ναι

ναι
ναι

ναι
ναι

Α/Α

1
2
3
4
5

ΕΠΩΝΥΜΟ

Καλιακούδας
Ρέρρας
Σωτηρόπουλος
Χαρίτος
Χρυσανθοπούλου

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

11 Αγγελόπουλος
12 Τάρλα

ΔέσποιναΕλένη
Παναγιώτης
Μαρία

13 Αντωνέλη

Μαρία

Μιχαήλ

ναι

14 Δηλαβέρης

Ηλίας

Γεώργιος

ναι

15 Τετράδης

Νικόλαος

Κων/νου

ναι

10 Κυριτσιμπασάκη

ναι
ναι

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

ΚΑΛΥΨΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

-Δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (περιλαµβανοµένης διατροφής και καρτών µμετακίνησης), έως του ποσού των 200 € για ένα άτομο και ως 250€ για οικογένεια, μηνιαίως.
-Δαπάνες για προσωρινή αναδοχή ενήλικα αστέγου (έως του ποσού των 300 ευρώ μηνιαίως στην ανάδοχη οικογένεια για έξοδα στέγασης και διατροφής και 100 ευρώ μηνιαίως στον ωφελούμενο για ατομικά
έξοδα).
Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν τον 1ο πυλώνα ενεργειών του
προγράμματος.
Η Κοινωνική Υπηρεσία με βάση τα στοιχεία που διέθετε η υπηρεσία προχώρησε στην επιλογή των ωφελουμένων. Παράλληλα, η κοινωνική υπηρεσία έχει συντάξει το ατομικό πλάνο επανένταξης. Με βάση το
ατομικό πλάνο τα παρακάτω άτομα εντάσσονται στις δράσεις στέγασης,
ως δικαιούχοι του Δήμου Αιγιαλείας, ως εξής:

3 ανήλικα
τέκνα
3 ανήλικα
τέκνα
1 ανήλικο
τέκνο
1 ανήλικο
τέκνο

ναι
ναι

3 ανήλικα
τέκνα

Περιγραφή του χώρου:
-Υλικοτεχνική υποδομή. Κάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον:
-Χώρο υγιεινής (WC/λουτρό)-Χώρο κουζίνας εξοπλισμένο µε τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές.

4

ΑΔΑ:ΨΚΟΝΩ6Χ-ΩΕ9

ΚΑΛΥΨΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

-Θέρμανση σε όλα τα δωμάτια.
-Σε κάθε υπνοδωμάτιο να υπάρχει, εκτός από το κρεβάτι, ντουλάπα για τον προσωπικό ιματισμό και κομοδίνο.
-Οτιδήποτε άλλο απαιτεί η λειτουργία ενός μέσου νοικοκυριού.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι για τις οικογένειες προβλέπεται κάλυψη ενοικίου για αυτόνομη διαμονή σε διαμέρισμα που καλύπτει τις ανάγκες των µελών της, ενώ για τα μεμονωμένα άτομα προβλέπεται, είτε κάλυψη ενοικίου για διαμονή σε διαμέρισμα ενός δωματίου (γκαρσονιέρα),
είτε κάλυψη ενοικίου για συνοίκηση δύο ατόμων σε διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, αφού ληφθούν υπόψη από το δικαιούχο του Σχεδίου οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης χωριστά. Η ενοικίαση διαμερισμάτων
στην ίδια πολυκατοικία ή στο ίδιο συγκρότημα επιτρέπεται σε ποσοστό
μέχρι 10% του συνόλου των ωφελουμένων κάθε Σχεδίου, δηλαδή εν
προκειμένω, δύο διαμερισμάτων. Το μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται
στο όνομα του ωφελούμενου µε την εγγύηση του Δήμου Αιγιαλείας, ενώ
τυχόν πάγια παραμένουν στην κυριότητα του ωφελούμενου μετά το πέρας του Σχεδίου.
Οι παραπάνω δικαιούχοι του προγράμματος συμμετέχουν στις εξής
δράσεις του 1ου πυλώνα ενεργειών:
Α. Κάλυψη ενοικίου για διάστημα ενός έτους.
Β. Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης
και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας διάρκειας ενός έτους.
Γ. Δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών διάρκειας ενός έτους.
Με βάση τα παραπάνω η επιδότηση ανά δικαιούχο ορίζεται ως εξής:

1

Καλιακούδας

Λεωνίδας

Στυλιανός

2.160

1.500

2.400

2

Ρέρρας

Αντώνιος

Ιωάννης

2.160

1.500

2.400

3

Σωτηρόπουλος

Νεκτάριος

Νικόλαος

2.160

1.500

2.400.

4

Χαρίτος

Μάριος

Γρηγόρης

2.160

1.500

2.400

5

Χρυσανθοπούλου

Θεοδώρα

Χαράλαμπος

2.160

1.500

2.400

6

Καραμεσίνη

Ελένη

Μιχαήλ

3.360

2.000

3.000

7

Μούγιας

Παναγιώτης

Ιωάννης

2.160

1.500

2.400

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βά-
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8

Παρούσης

Αλέκος

Νικόλαος

2.160

1.500

2.400

9

Πετροπούλου

Χριστίνα

Αλέξιος

3.360

2.000

3.000

10

Κυριτσιμπασάκη

ΔέσποιναΕλένη

Δημήτριος

3.360

2.000

3.000

11

Αγγελόπουλος

Παναγιώτης

Χρήστος

2.160

1.500

2.400

12

Τάρλα

Μαρία

Βασίλειος

2.160

1.500

2.400

13

Αντωνέλη

Μαρία

Μιχαήλ

3.360

2.000

3.000

14

Δηλαβέρης

Ηλίας

Γεώργιος

2.160

1.500

2.400

15

Τετράδης

Νικόλαος

Κωνσταντίνος

3.360

2.000

3.000

ση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*
Προσαρμογή με βάση τον οδηγό εφαρμογής στις 5.500*

*Σε περίπτωση που ο δικαιούχος μετέχει μόνο στον 1ο Πυλώνα ενεργειών.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ
Η διάρκεια υλοποίησης κάθε Σχεδίου είναι 12 μήνες.
Κανένα σχέδιο και κανείς ωφελούμενος δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη πηγή χρηματοδότησης για το ίδιο διάστημα.
Το τελικό ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης οριστικοποιείται
με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, με βάση τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών ενώ η υπέρβαση του εγκριθέντος κόστους δε χρηματοδοτείται.
Σε ό, τι αφορά στη διαδικασία, η επιδότηση για την κάλυψη ενοικίου για διάστημα ενός έτους, θα γίνεται ως εξής:
1. Για τον πρώτο ημερολογιακό μήνα κάλυψης του ενοικίου, έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, με την κατάθεση
του σχετικού μισθωτηρίου, νομίμως υπογεγραμμένου και θεωρημένου.
2. Για κάθε έναν από τους υπόλοιπους έντεκα μήνες, έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, με την κατάθεση σχετικής απόδειξης καταβολής του ενοικίου του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.
Για την κάλυψη των δαπανών οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας διάρκειας ενός έτους, με εφάπαξ έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, για το σύνολο του ποσού, ήτοι έως του ποσού των 1.500 ευρώ για ένα άτομο και 2.000 ευρώ για οικογένεια.
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Για την κάλυψη καθημερινών αναγκών (περιλαμβανομένης διατροφής και καρτών μετακίνησης), έως του ποσού των 200 € για ένα άτομο και ως 250 € για οικογένεια, μηνιαίως θα γίνεται ως εξής:
1. Για τον πρώτο ημερολογιακό μήνα, έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου.
2. Για κάθε έναν από τους υπόλοιπους έντεκα μήνες, έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, κατά τον προηγούμενο
ημερολογιακό μήνα και την κατάθεση σχετικών αποδείξεων δαπανών του
προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.
Σε περίπτωση που το ποσό των αποδείξεων είναι μικρότερο αυτού
που καταβλήθηκε, το ένταλμα θα μειώνεται ισόποσα.
Βάσει των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη:
α)Την Δ28/οικ.31354/2352/15.09.2014 πρόσκληση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΑΔΑ:6ΒΝΛΛΣΨΚ), β)Την με αριθ.Δ23/οικ.48277/2531/17.12.2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την
έγκριση του προγράμματος, γ)Τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος
«Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δ)Την Αναμορφωμένη-εγκεκριμένη αίτηση του
προγράμματος «Στέγαση και ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» και ε)Την από 22.12.
2014 Προγραμματική Σύμβαση.
Προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις διαδικασίες
και τους όρους υλοποίησης των δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του
προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» που υλοποιείται στο πλαίσιο
του εθνικού προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημητρίου Καΐτσα και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.25/2015 απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’
αριθ.πρωτ.20608/2404/13.03.2015 όμοια, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης και της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού
(Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) και Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τις υπ’αριθ.Δ23/οικ.48277/2531/17.12.2014 & Δ23/οικ.13777/957/
02.04.2015 αποφάσεις του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τις οποίες εγκρίθηκε και παρατάθηκε αντίστοιχα η
υλοποίηση των Σχεδίων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»,
τον Οδηγό Εφαρμογής του ανωτέρω Προγράμματος, την αναμορφωμένηεγκεκριμένη αίτηση του Προγράμματος, την από 22.12.2014 Προγραμματική Σύμβαση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
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87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος,
7)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 8)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση των διαδικασιών και των όρων υλοποίησης των δράσεων στέγασης αστέγων πολιτών του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι από το Δήμο Αιγιαλείας, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, ως κατωτέρω:
Η διάρκεια υλοποίησης κάθε Σχεδίου είναι δώδεκα (12) μήνες.
Κανένα σχέδιο και κανείς ωφελούμενος δεν πρέπει να έχει ενταχθεί σε άλλη πηγή χρηματοδότησης για το ίδιο διάστημα.
Το τελικό ύψος της χρηματοδοτούμενης δαπάνης οριστικοποιείται
με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, με βάση τις πραγματικές συνολικές δαπάνες στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, ενώ η υπέρβαση του εγκριθέντος κόστους δε χρηματοδοτείται.
Σε ό, τι αφορά τη διαδικασία, η επιδότηση για την κάλυψη ενοικίου για διάστημα ενός (1) έτους, θα πραγματοποιείται ως εξής:
1)Για τον πρώτο (1ο) ημερολογιακό μήνα κάλυψης του ενοικίου,
έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, με την κατάθεση του σχετικού μισθωτηρίου, νομίμως υπογεγραμμένου και θεωρημένου.
2)Για κάθε έναν από τους υπόλοιπους έντεκα (11) μήνες, έκδοση
χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, με την κατάθεση σχετικής απόδειξης καταβολής του ενοικίου του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.
Για την κάλυψη των δαπανών οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας διάρκειας ενός
(1ος) έτους, με εφάπαξ έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, για το σύνολο του ποσού, ήτοι έως του ποσού των 1.500,00 €
για ένα άτομο και έως του ποσού των 2.000,00 € για οικογένεια.
Για την κάλυψη καθημερινών αναγκών (περιλαμβανομένης διατροφής και καρτών μετακίνησης) έως του ποσού των 200,00 € για ένα άτομο και ως του ποσού των 250,00 € για οικογένεια μηνιαίως, το οποίο
θα πραγματοποιείται ως εξής:
1)Για τον πρώτο (1ο) ημερολογιακό μήνα, έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου.
2)Για κάθε έναν από τους υπόλοιπους έντεκα (11) μήνες, έκδοση
χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου, κατά τον προηγούμε-
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νο ημερολογιακό μήνα και την κατάθεση σχετικών αποδείξεων δαπανών
του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.
Σε περίπτωση που το ποσό των αποδείξεων είναι μικρότερο αυτού
που καταβλήθηκε, το ένταλμα θα μειώνεται ισόποσα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 577/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:578
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Περί συμμετοχής σε Δίκτυο του άρθρου 101
του Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής εταιρείας με κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.2: «Σύσταση Δικτύου/νομικού προσώπου», της Ενέργειας 3: «Δίκτυο "Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές"» του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» (ΟΠΣΑΑ 181575), που υλοποιεί και συντονίζει η Αναπτυξιακή
Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και χρηματοδοτείται
στο πλαίσιο του Μέτρου 421 «Διατοπική και Διακρατική συνεργασία»,
του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ 2007
-2013 προβλέπεται η σύσταση ενός Δικτύου των Εκλεκτών Ελληνικών
Γεύσεων.
Το εν λόγω Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά στην ανάδειξη της γαστρονομικής μας παράδοσης και των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων, που δημιουργούνται με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή της Ελλάδας. Εταίροι
του Σχεδίου είναι 21 ΟΤΔ LEADER-Αναπτυξιακές Εταιρείες της Ελλάδας και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 436.827,00 €.
Βασικό εργαλείο υλοποίησης του Σχεδίου αποτελεί η σύσταση ενός Δικτύου των Ελληνικών Εκλεκτών Γεύσεων. Στόχος του Δικτύου
των Ελληνικών Εκλεκτών Γεύσεων είναι η υλοποίηση δράσεων για την
ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής μας παράδοσης, με προϊόντα
που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και
του τουρισμού.
Το Δίκτυο θα αξιοποιήσει το υλικό και τα εργαλεία που θα δημιουργηθούν μέσω του Σχεδίου συνεργασίας και θα έχει βιώσιμη προοπτική, ευρεία απήχηση και εθνικό χαρακτήρα με απώτερο στόχο τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά την ολοκλήρωση του Σχεδίου συνεργασίας. Η δημιουργία του Δικτύου υιοθετήθηκε πρόσφατα από την Κ.Ε.
Δ.Ε.-Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Μέλη του Δικτύου προτείνεται καταρχήν να είναι οι είκοσι Αναπτυξιακές Εταιρείες που συμμετέχουν στο Σχέδιο, καθώς και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού (Δήμοι) που ανήκουν στις
περιοχές παρέμβασης των Ο.Τ.Δ.
Ως προς το Δίκτυο υπάρχουν οι παρακάτω προτάσεις:
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Προτεινόμενη ονομασία: «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων».

Διακριτικός τίτλος: «Δίκτυο Γεύσεων Ελλήνων Εκλεκτών».

Αγγλικός/διεθνής τίτλος: «Finest Greek Tastes Network».

Ιστοχώρος/domain name: www.finestgreektastes.com (θα μοιράζεται τον ιστοχώρο που θα κατασκευάσει το Σχέδιο, για πολλαπλασιαστικά οφέλη).
Ο σκοπός τoυ Δικτύου θα είναι κοινωφελής και αναπτυξιακός με
τουριστικές και πολιτιστικές αποχρώσεις και θα επικεντρώνει τη δραστηριότητά του σε όλες τις περιοχές παρέμβασης των Μελών του.
Οι βασικοί στόχοι του Δικτύου θα είναι οι κάτωθι:
1)
Η ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης της Ελλάδος, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και
άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού.
2)
Η διασύνδεση της τουριστικής ταυτότητας των περιοχών με τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους και η ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού.
3)
Η δημιουργία «Δικτύου των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων», με ενσωμάτωση ενός τουλάχιστον χαρακτηριστικού προϊόντος από κάθε περιοχή, καλύπτοντας γεωγραφικά όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
4)
Η ενσωμάτωση στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα των πιο εκλεκτών
ελληνικών προϊόντων, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα, με τη δημιουργία των
πιο εκλεκτών και χαρακτηριστικών γεύσεων.
5)
Η δικτύωση φορέων και επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων, τη γαστρονομία και τον τουρισμό ως συνεργαζόμενων φορέων του Δικτύου, για τη συλλογική υλοποίηση δράσεων.
6)
Η διερεύνηση της πιθανότητας λειτουργίας του Δικτύου ως Εθνικού
Συμφώνου Ποιότητας με δράσεις δημιουργίας brand name «Εκλεκτή Ελληνική Γεύση» (ή Προϊόν), δημιουργίας προδιαγραφών, απόδοσης Σήματος Εκλεκτής Ελληνικής Γεύσης (ή Προϊόντος), μέσα από διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
Εργαλείο αλλά και μορφή εταιρικής δομής του Δικτύου είναι η
συμμετοχή των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού καθώς και των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ των οικείων περιοχών, ώστε να αναδειχθεί το προτεινόμενο Δίκτυο ως ένας ισχυρός θεσμός εκπροσώπησης των περιοχών
με προϊόντα και γεύσεις ποιότητας. Για το λόγο αυτό προτείνεται ως θεσμικό πλαίσιο που θα διέπει τη σύσταση του εν λόγω Δικτύου ο συνδυασμός των διατάξεων των άρθρων: ι) 101 Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε
και ισχύει, περί σύστασης Δικτύου μεταξύ των Δήμων, των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών των Ο.Τ.Α. καθώς και των λοιπών κοινωνικών φορέων με σκοπούς αντίστοιχους αυτών του δικτύου και πανεπιστημιακών ή ερευνητικών ιδρυμάτων και ιι) 741 του Αστικού Κώδικα, περί
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σύστασης Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Μέσω της σύστασης
του ανωτέρω Δικτύου θα προαχθεί η ανάδειξη των πιο εκλεκτών γεύσεων με τα πιο εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, ΠΟΠ, ΠΓΕ και επιλεγμένα
άμεσα και εντός ενός δομημένου πλαισίου.
Το κείμενο του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που τίθεται προς έγκριση παρατίθεται ως παράρτημα.
Στην παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πρέπει να ληφθεί απόφαση
για:
1) Τη συμμετοχή του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ στην ίδρυση του Δικτύου
του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη
μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με
διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ»
που συνιστάται βάσει των άρθρων 101 Ν.3852/2010 και 741 Α.Κ. καθώς
και την πλήρη αποδοχή των σκοπών αυτής και των όρων λειτουργίας της.
2) Τον καθορισμό του ποσού συμμετοχής με το οποίο θα συμμετάσχει ο
φορέας μας στο κεφάλαιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ», σύμφωνα με το Άρθρο 6 του καταστατικού αυτής.
3) Τον ορισμό εκπροσώπου και αναπληρωματικού μέλους στη Γενική
Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ»
με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
4) Την έγκριση του προτεινόμενου καταστατικού της υπό σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό
τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» και την εξουσιοδότηση του Νόμιμου εκπρόσωπου του Φορέα μας για την υπογραφή
του καταστατικού αυτής».
Κατόπιν αυτών ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Σχέδιο του Καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ
ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του ότι το εν λόγω Σχέδιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά
στην ανάδειξη της γαστρονομικής μας παράδοσης και των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων, που δημιουργούνται με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από την κάθε περιοχή της Ελλάδας, το Σχέδιο
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του Καταστατικού της εν λόγω Εταιρείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, των άρθρων 219 & 220 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), της παρ.1 του άρθρου 101 και
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος
και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει τι θέμα, επομένως κατά πλειοψηφία
με είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και μίας (1) κατά,
Αποφασίζει
1)Την έγκριση:
Α.-Συμμετοχής του Δήμου Αιγιαλείας στην ίδρυση του Δικτύου
του άρθρου 101 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ», που συνιστάται βάσει του ανωτέρω άρθρου
και του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα, καθώς και την πλήρη αποδοχή
των σκοπών αυτής και των όρων λειτουργίας της.
Β.-Τη συμμετοχή του Δήμου Αιγιαλείας στο κεφάλαιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ», με το
ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €), το οποίο ορίζεται στο άρθρο 6 του
καταστατικού της.
Γ.-Του προτεινόμενου καταστατικού της υπό σύσταση Αστικής μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με διακριτικό
τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ» και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, για την υπογραφή του καταστατικού.
2)Τον ορισμό του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου Χριστόπουλου του Γεωργίου, με αναπληρωτή του τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Ευστράτιο Βαρδάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης &
Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, ως εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της
Αστικής μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρείας υπό την επωνυμία
«ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ» με
διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 578/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:579
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Ορισμός Δήμου Αιγιαλείας ως Διευθύνουσα
Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών για την
αναθεώρηση και εφαρμογή του παλαιού Σχεδίου Πόλεως Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας του Ν. Αχαΐας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
η οποία έχει ως εξής:
«Από την Γενική Δ/νση Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας συνετάγη το με
αριθ.πρωτ.211470/4190/17.08.2015 έγγραφο με θέμα την αποστολή στοιχείων σχετικά με εκκρεμείς μελέτες έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης πολεοδομικών μελετών, ρυμοτομικών σχεδίων, στο οποίο μεταξύ άλλων αφορά και τη διαχειριστική-οικονομική ολοκλήρωση της μελέτης «Εκπόνηση μελετών για την αναθεώρηση και εφαρμογή του παλαιού
σχεδίου πόλεως Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας του Ν.Αχαΐας», η οποία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και απαιτείται πλέον η κατάρτιση προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με το αριθ.100 του Ν.3852/2010 επειδή στο
ως άνω έγγραφο θεωρείτε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Δήμος Πατρέων,
αντί του ορθού Δήμου Αιγιαλείας ως σαφώς ορίζεται από την με αριθ.
εγκ.26/2011 και αριθ.πρωτ.12281/14.03.2011 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Η.Δ. η οποία στο με στοιχ.2 παρ.Β ορίζει «Σε συνεχιζόμενες δημόσιες συμβάσεις
έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 Δήμων, διευθύνουσα υπηρεσία των οποίων ήταν η ΤΥΔΚ και οι οποίοι μετά τη συνένωση αποκτούν Τεχνική Υπηρεσία με επάρκεια, αυτοί δύνανται να ζητήσουν από
το Δήμο της έδρας του Νομού να ολοκληρώσουν τις συμβάσεις αυτές με
διευθύνουσα υπηρεσία τη δικής τους Τεχνική Υπηρεσία. Η αλλαγή της
διευθύνουσας υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του οικείου Δήμου. Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής των φακέλων
των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
της έδρας του Νομού προς την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου».
Επειδή ο Δήμος Αιγιαλείας επιθυμεί να ορισθεί ως Διευθύνουσα
Υπηρεσία της ως άνω μελέτης πρέπει να λάβουμε σχετική απόφαση ώστε
ο Δήμος να ορισθεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του το υπ’αριθ.πρωτ.211470/4190/17.08.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών,
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας επιθυμεί να ορισθεί ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης: «Εκπόνηση
μελετών για την αναθεώρηση και εφαρμογή του παλαιού Σχεδίου Πόλεως Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας του Ν. Αχαΐας», καθώς επίσης και τις
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διατάξεις του εδ.2 της παρ.Β της Εγκυκλίου 26/2011 με αριθ.πρωτ.
12281/14.03.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των άρθρων 65 & 100 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2006), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος
Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Τον ορισμό του Δήμου Αιγιαλείας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για
την ολοκλήρωση της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών για την αναθεώρηση
και εφαρμογή του παλαιού Σχεδίου Πόλεως Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας του Ν. Αχαΐας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 579/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:580
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Υποβολή πρότασης Δήμου Αιγιαλείας για ένταξη στο Δ.Δ.Ε. (Σ.Α.Ε.Π.401)-Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και
τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση βατότητας οδού Κουνινάς-Λόπεσι-Ρακίτα (Α’ Φάση)».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.673/2013 απόφαση Δ.Σ. Αιγιαλείας, η οποία επικυρώθηκε με το υπ’αριθ.πρωτ.2662/223/24.01.2014 (Α.Δ.Α.:ΒΙΨ1ΟΡ1Φ
-9ΩΔ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, αποφασίστηκε η πρόταση του Δήμου Αιγιαλείας για
υποβολή προς ένταξη στο Π.Δ.Ε. στη Σ.Α.Ε. 401 (Πρόγραμμα Πυροπλήκτων) να είναι το έργο: «Βελτίωση Βατότητας οδού Κουνινά-Λόπεσι-Ρακίτα (Α’ φάση)». Παράλληλα το Δ.Σ. Αιγιαλείας ενέκρινε την σχετική υπ’
αριθ.89/2013 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Προϋπολογισμό του Έργου που ανέρχεται στο ποσόν των € 2.700.000,00 με τον
Φ.Π.Α. και χρηματοδότηση από το ανωτέρω Πρόγραμμα, και τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου με Ανοικτή Δημοπρασία από το Δήμο Αιγιαλείας.
Η Μελέτη αυτή περιλάμβανε, συνοπτικά, το τμήμα της οδού που
διέρχεται από τις σταφιδοκαλλιέργειες μετά τον οικισμό Κουνινάς (διαπλάτυνση/ασφαλτόστρωση κ.λπ.), τον δασικό δρόμο μέχρι Λόπεσι (ασφαλτόστρωση κ.λπ.) και τοπικές παρεμβάσεις στον ήδη ασφαλτοστρωμένο δρόμο.
Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων Ένταξης Νέων
Έργων στη Σ.Α.Ε.Π. 401 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όμως θεώρησε ότι η υποβληθείσα πρόταση
δεν είναι ώριμη προς έγκριση, καθότι αφενός έπρεπε να προσκομιστεί
νέα βεβαίωση περιβαλλοντικών όρων για το προτεινόμενο έργο και αφετέρου το έργο εκτεινόταν πέραν των διοικητικών ορίων της χαρακτηρισμένης με Φ.Ε.Κ. πυρόπληκτης Τ.Κ.Κουνινάς και διερχόταν εντός των ορίων της μη χαρακτηρισμένης ως πυρόπληκτης Τ.Κ. Παρασκευής.
Κατόπιν των ανωτέρω, και ιδίως εκ της ανωτέρω (ii) παρατήρησης, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας προσάρμοσε την ανωτέρω υπ’αριθ.89/2013 Μελέτη της, ώστε να περιλαμβάνει το τμήμα της
υπ’ όψη οδού εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ.Κουνινάς. Ο προϋπολογισμός της νέας Μελέτης ανέρχεται στο ποσόν των € 1.335.000,00 (με
τον Φ.Π.Α.) και πλέον προβλέπονται συνοπτικά οι παρακάτω παρεμβάσεις:
Α. Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του τμήματος της Οδού μετά
το πέρας του ασφαλτοστρωμένου τμήματος της οδού μετά τον οικισμό
Κουνινάς έως την αρχή του δασικού δρόμου προς Λόπεσι-Ρακίτα μήκους
2,5 χλμ. περίπου (που διέρχεται από τις σταφιδοκαλλιέργειες) και
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Β. Τοπικές παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών του ασφαλτοστρωμένου τμήματος της οδού μετά τον οικισμό Κουνινάς.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Εισηγούμαι

Την υποβολή προς ένταξη στο Π.Δ.Ε. στη ΣΑΕΠ 401 (Πρόγραμμα
Πυροπλήκτων), του έργου: «Βελτίωση Βατότητας οδού Κουνινά-ΛόπεσιΡακίτα (Α’ φάση)», προϋπολογισμού € 1.335.000,00 (με τον Φ.Π.Α.).

Την έγκριση της Μελέτης υπ’αριθ.71/2015 (ημ/νία θεώρησης: 2509-2015), Προϋπολογισμού και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση
Βατότητας οδού Κουνινά-Λόπεσι-Ρακίτα (Α’ φάση)», προϋπολογισμού €
1.335.000,00 (με τον Φ.Π.Α.)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’
αριθ.71/2015 Μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού Κουνινά-Λόπεσι-Ρακίτα (Α’ Φάση)», την οποία συνέταξε ο κ. Γεώργιος
Γεωργουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, του Τμήματος ΣυγκοινωνιώνΣυγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως
εξής:
«Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την παρούσα Μελέτη προβλέπονται ορισμένες παρεμβάσεις
στην υφιστάμενη οδό Κουνινά-Λόπεσι, η οποία συνδέει το Δήμο Αιγιαλείας με το Δήμο Ερυμάνθου, για την βελτίωση αφενός της βατότητάς
της και αφετέρου της ασφάλειας της κυκλοφορίας.
Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις της Α’ Φάσης βρίσκονται εξολοκλήρου εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ.Κουνινάς Δήμου Αιγιαλείας και αφορούν συγκεκριμένα:
Α. Διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του τμήματος της Οδού μετά
το πέρας του ασφαλτοστρωμένου τμήματος της οδού μετά τον οικισμό
Κουνινάς έως την αρχή του δασικού δρόμου προς Λόπεσι-Ρακίτα μήκους
2.500,00 m περίπου (που διέρχεται από τις σταφιδοκαλλιέργειες) προκειμένου να δημιουργηθεί ολικό πλάτος οδού 6,50 m κατ’ ελάχιστον σε ευθυγραμμία.
Το ολικό πλάτος της Οδού 6,50 m σε ευθυγραμμία αποτελείται από το ασφαλτοστρωμένο τμήμα πλάτους 5,50 m κατ’ ελάχιστον και την
τάφρο απορροής ομβρίων με τοιχίο πλάτους 1,00 m, ενώ στις στροφές γίνονται διαπλατύνσεις από 0,50 m έως 1,50 m ανάλογα με τις τεχνικές απαιτήσεις της κατά το δυνατόν ασφαλούς κίνησης.
Β. Τοπικές παρεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών του ασφαλτοστρωμένου τμήματος της οδού μετά τον οικισμό Κουνινάς.
Ειδικότερα οι προβλεπόμενες βασικές εργασίες αφορούν:
Για το τμήμα Α της Οδού
α. σε χωματουργικά (εκσκαφές κυρίως και επιχώματα) για τη δημιουργία ικανού πλάτους διαπλάτυνσης από 2,50 έως 3,00 m κατ’ ελάχι-
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στο και τη διαμόρφωση της επιφάνειας της υφιστάμενης Οδού η οποία
είναι στενή (υφιστάμενο πλάτος από 3,50 έως 4,00 m).
β. σε κατασκευή τεχνικών έργων όπως: φρεατίων, σωληνωτών οχετών, Ιρλανδικών διαβάσεων και επενδεδυμένων τάφρων απορροής ομβρίων με σκυρόδεμα.
γ. σε κατασκευή τοίχων αντιστήριξης πρανών και οδών.
δ. σε εργασίες οδοστρωσίας με την κατασκευή μίας στρώσης υπόβασης μεταβλητού πάχους μέσου πάχους 12 cm και μίας στρώσης βάσης
σταθερού πάχους 10 cm, αμφότερες με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου.
ε. σε εργασίες ασφαλτικών με προεπάλειψη της άνω στρώσης βάσης οδοστρωσίας και την κατασκευή ασφαλτοτάπητα σταθερού πάχους 5
cm.
Για το τμήμα Β της Οδού
Προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής τμημάτων του ασφαλτοτάπητα που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές και καθιζήσεις. Συγκεκριμένα αποξήλωση των εν λόγω τμημάτων και εργασίες οδοστρωσίας και
ασφαλτικών.
Επίσης γενικά προβλέπονται και άλλες εργασίες όπως:
 σήμανση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας, με την:
τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου, πληροφοριακών και ρυθμιστικών,
τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών και τεχνικών έργων,
κατασκευή διαγραμμίσεων, τοποθέτηση οριοδεικτών,
 άρση καταπτώσεων, όπου παρουσιάζονται
 αποκατάσταση επιχωμάτων, όπου αυτά έχουν υποστεί διαβρώσεις τοπικού χαρακτήρα κυρίως, (νεροφαγώματα).
Οι παραχωρήσεις των εδαφικών λωρίδων έγιναν με υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών των όμορων αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση πιθανής άρνησης παραχώρησης εδαφικής λωρίδας από ιδιοκτήτες, έχει προβλεφθεί κονδύλι αποζημίωσης των στον προϋπολογισμό του έργου.
Στην παρούσα Μελέτη ακολουθείται η υφιστάμενη χάραξη της
οδού σε όλο το μήκος της.
Επισημαίνεται ότι με την υπ’αριθ.πρωτ.166800 (σχετ.130745/
2010/11.03.2013) (Α.Δ.Α.:ΒΕΔΔ0-1ΦΛ) απόφ. Υπ.Π.Ε.Κ.Α. έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι για την συνταχθείσα από την Περιφέρεια
Δυτ.Ελλάδας Μελέτη «Βελτίωση επαρχιακής οδού Κουνινά-Ρακίτα-Λαπαναγοί-Φλάμπουρα», στην οποία προβλέπονταν και αλλαγές στην υφιστάμενη χάραξη της οδού.
Κατά τις εκσκαφές για την κατασκευή της οδού, θα αποξηλωθεί τμήμα (μήκους ομοίως 2.500 m) του εξωτερικού αγωγού υδροδότησης της Τ.Κ.Κουνινάς, το οποίο διέρχεται σε μικρό βάθος, και στη
συνέχεια θα αντικατασταθεί από αγωγό ονομαστικής διαμέτρου DN
160 mm και ονομ. πίεσης PN 16 Atm, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2.
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Λεπτομέρειες για την κατασκευή του έργου αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης που ακολουθεί.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
I. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
Οι εργασίες που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη συμπεριλαμβάνονται σε πέντε (5) κατηγορίες ως κάτωθι:
1. Κατηγορία χωματουργικών εργασιών
Στην υπόψη κατηγορία οι προβλεπόμενες εργασίες αναφέρονται
σε:
α. Γενικές εκσκαφές
i. στο τμήμα Α για τη διαπλάτυνση του καταστρώματος της υφιστάμενης
Οδού κατά μέσο πλάτος από 2,50 έως 3,00 m καθώς και για την εξομάλυνση της επιφάνειας της οδού.
ii. Για τη δημιουργία κατάλληλων επιφανειών κατασκευής τοίχων αντιστήριξης πρανών και οδών στις εξής θέσεις:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΑΝΩΝ
Α/Α
Χ.Θ.
Μήκος Ύψος
τοίχου τοίχου
(m)
(m)
[1]
[2]
[3]
[4]
0+200
20,00
2,50
1
0+250
25,00
2,50
2
0+400
25,00
2,50
3
0+500
20,00
1,50
4
0+700
60,00
3,00
5
0+800
40,00
2,00
6
0+900
20,00
2,50
7
0+930
20,00
3,00
8
1+900
200,00
2,00
9
2+100
30,00
1,50
10
2+250
150,00
2,50
11
(Σημ.: Οι χιλιομετρικές θέσεις και τα μήκη των τοίχων αναγράφονται
κατά προσέγγιση)
Στην εργασία των γενικών εκσκαφών περιλαμβάνεται η δημιουργία τάφρου απορροής ομβρίων και η μερική πλήρωση των τοιχίων αντιστήριξης.
Η αποξήλωση υφιστάμενων τσιμεντοστρωμένων τμημάτων του
Τμήματος Α της Οδού αποζημιώνεται ιδιαίτερα με το άρθρο Α-2.1.
Τα προϊόντα εκσκαφής θα αποτίθενται-διαστρώνονται σε θέσεις
(αποθεσιοθάλαμοι) που θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
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Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ακατάλληλης ποιότητας εδάφη
κατά την υλοποίηση της Μελέτης (από αιτίες επιφανειακού χαρακτήρα),
θα προηγηθεί εξυγίανση του υπεδάφους με κατάλληλο υλικό, οπότε το
βάθος και το εύρος της εκσκαφής μεγαλώνει ανάλογα κατά περίπτωση,
κατά την κρίση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
β. Άρση καταπτώσεων
Απομακρύνονται όλα τα προϊόντα που προήλθαν ή θα προέλθουν από
καταπτώσεις πρανών, όπου απαιτηθεί.
Τα προϊόντα των καταπτώσεων θα αποτίθενται-διαστρώνονται σε θέσεις
(αποθεσιοθάλαμοι) που θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία.
γ. Επιχώματα
Κατασκευάζονται επιχώματα για:
– την πλήρωση των κενών των εσωτερικών παρειών των τοίχων αντιστήριξης οδών στα κατάντη της οδού στην έξοδο των τεχνικών έργων. Το ανώτερο τμήμα ύψους 1,00 m του επιχώματος θα αποζημιώνεται ιδιαίτερα
ως μεταβατικό επίχωμα.
– την εξομάλυνση επιφανειών της Οδού για την δημιουργία κατάλληλων
κλίσεων τόσο κατά μήκος όσο και κατά πλάτος (εγκάρσιες κλίσεις) για
την ομαλή απορροή των ομβρίων της Οδού και επικλίσεων στις στροφές
(όπου αυτές είναι αντίρροπες ως προς την φορά κίνησης των τροχοφόρων) για την ασφάλεια της κυκλοφορίας.
– την αποκατάσταση επιφανειών της Οδού που έχουν υποστεί μικρής έκτασης διαβρώσεις (επιφανειακού χαρακτήρα κυρίως) και την αποκατάσταση διαβρωμένων επιχωμάτων. Στην περίπτωση ύψους επιχωμάτων 
1,00 m αυτά θα αποζημιώνονται ιδιαίτερα ως μεταβατικά επιχώματα.
2. Κατηγορία εργασιών τεχνικών έργων
Στην υπόψη κατηγορία οι προβλεπόμενες εργασίες αναφέρονται σε:
α. Εκσκαφή τάφρων και θεμελίων τεχνικών έργων
Αφορά στην κατασκευή θεμελίωσης τοίχων αντιστήριξης πρανών και οδών, κατασκευή σωληνωτών οχετών, φρεατίων, τοίχων και επιφανειών
συλλογής ομβρίων (χοάνες) σε εύρος μέχρι 5,00 μέτρων.
Το πλάτος εκσκαφής των θεμελίων των κατασκευών της προηγούμενης
παραγράφου προσαυξάνεται από 0,30 έως 0,50 m για την τοποθέτηση
των πλαϊνών ξυλοτύπων.
β. Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων
Αφορούν στην πλευρική επίχωση των παρειών των σκαμμάτων θεμελίων
μετά την σκυροδέτηση των κατασκευών, και στην αποκατάσταση επιφανειών της Οδού που έχουν υποστεί μικρής έκτασης διαβρώσεις (επιφανειακού χαρακτήρα κυρίως) και την αποκατάσταση διαβρωμένων επιχωμάτων γενικά.
Το ύψος των εν λόγω επιχωμάτων δεν δύναται να υπερβαίνει το 1,00 m,
σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη αποκατάστασης θα καταβάλλεται με τις
τιμές των εργασιών επιχωμάτων, όπως αναφέραμε στην ανωτ. παρ. (1γ).
γ. Άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
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Αφορά στην κατασκευή εξομαλυντικών στρώσεων πάχους 0,10 m (μπετόν καθαριότητας) πριν τη θεμελίωση των τοίχων αντιστήριξης πρανών
και οδών, και του κιβωτοειδούς οχετού, καθώς και στον εγκιβωτισμό των
τσιμεντοσωλήνων.
δ. Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Αφορά στα κάτωθι:

Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης πρανών συνολικού ύψους μέχρι
2,00 m (βλ. Πίνακα 1).
Η διάταξη του σιδηρού οπλισμού B500C των τοίχων εμφαίνεται στα συνημμένα σχέδια της Υπηρεσίας.
Πριν την επίχωση της ανάντη πλευράς των τοίχων θα γίνεται μόνωση
τους με διπλή ασφαλτική επάλειψη, για λόγους προστασίας των κατασκευών. Η διαμόρφωση της ορατής όψης των τοίχων γίνεται με εμφανείς
ξυλοτύπους, για αισθητικούς λόγους, ενώ ανά 15,00 m μήκους των τοίχων αυτών, θα δημιουργούνται αρμοί διαστολής οι οποίοι θα πληρώνονται με ειδικό μονωτικό υλικό ανάλογο με αυτό του Τιμολογίου της Μελέτης, για τεχνικούς λόγους.

Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων τριγωνικής (μετά των τοιχίων
αυτών) ή τετραγωνικής διατομής (υδραύλακες άρδευσης, όπου απαιτείται) πάχους 12εκ, όπου υπάρχει κατά μήκος κλίση ≥3% (σε όλο το μήκος
του Τμήματος Α της Οδού).
Η τυπική διατομή της επενδεδυμένης τάφρου με τοιχίο έχει: τοιχίο ύψους
1,10 m και πάχους 0,20 m, τάφρο πλάτους 0,80 m και πάχους 0,12 m, ενώ η όπλιση αυτών γίνεται με διπλό δομικό πλέγμα B500C (T-192).
Στην ορατή όψη των τοιχίων των επενδεδυμένων τάφρων για αισθητικούς λόγους κατασκευάζονται εμφανείς ξυλότυποι, ενώ ανά 20,00 m μήκους των επενδεδυμένων τάφρων μετά των τοιχίων αυτών, θα δημιουργούνται αρμοί διαστολής, οι οποίοι θα πληρώνονται με ειδικό μονωτικό
υλικό ανάλογο με αυτό του Τιμολογίου της Μελέτης για τεχνικούς λόγους.

Επένδυση ερεισμάτων (όπου απαιτηθεί) για την αποφυγή διαβρώσεων-υποσκαφών της οδού (νεροφαγώματα), καθώς και υδραυλάκων άρδευσης (όπου απαιτηθεί).

Διαμόρφωση επενδεδυμένων προσβάσεων στις συμβολές με λοιπές δημοτικές και αγροτικές οδούς για τη διευκόλυνση των αγροτών.
ε. Σκυρόδεμα μικροκατασκευών κατηγορίας C 16/20
Αφορά κυρίως στην κατασκευή φρεατίου συλλογής ομβρίων στη Χ.Θ.
0+900, με εξωτερικές διαστάσεις: Μήκος 2,00 m x Πλάτος 1,60 m x Ύψος 3,05 m, και σωλήνα Φ100.
Το πάχος των πλευρικών τοιχίων του φρεατίων και του πυθμένα θα είναι
0,20 m, ενώ η όπλιση των φρεατίων θα γίνει με σιδηρά σχάρα B500C
8/10 (κύριος οπλισμός) με διανομή 8/20.
Σημειώνεται ότι τα τοιχία του φρεατίου προεξέχουν κατά 0,40 m από την
τελική ερυθρά της Οδού, ώστε να είναι ορατά από τους διερχόμενους.
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στ. Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25
Αφορά κυρίως στην κατασκευή τοίχων αντιστήριξης πρανών και οδού
συνολικού ύψους άνω των 2,00 m (βλ. Πίνακα 1).
Πριν την επίχωση της ανάντη πλευράς των τοίχων θα γίνεται μόνωση
τους με διπλή ασφαλτική επάλειψη, για λόγους προστασίας των κατασκευών. Η διαμόρφωση της ορατής όψης των τοίχων γίνεται με εμφανείς
ξυλοτύπους, για αισθητικούς λόγους, ενώ ανά 15,00 m μήκους των τοίχων αυτών, θα δημιουργούνται αρμοί διαστολής οι οποίοι θα πληρώνονται με ειδικό μονωτικό υλικό ανάλογο με αυτό του Τιμολογίου της Μελέτης, για τεχνικούς λόγους.
Σημειώνεται ότι οι τοίχοι αντιστήριξης οδών προεξέχουν κατά 40 cm από
την τελική ερυθρά της οδού, ώστε να ορατοί από τους διερχόμενους.
Αφορά επίσης την κατασκευή στη Χ.Θ. 1+000 (περίπου) κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 2,00 m x 1,00 m.
Η διάταξη του σιδηρού οπλισμού B500C των τοίχων και του οχετού εμφαίνεται στα συν/να σχέδια της Υπηρεσίας.
3. Κατηγορία οδοστρωσίας
Στην υπόψη κατηγορία οι εργασίες αναφέρονται σε:
α. κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης οδοστρωσίας
μεταβλητού πάχους κατά μέσο όρο 0,12 m με θραυστό υλικό λατομείου
σε όλο το μήκος της οδού μέσου πλάτους 5,50 m σε ευθυγραμμία, ενώ
στις στροφές γίνονται διαπλατύνσεις από 0,50 έως 1,00 m όπως έχει
προαναφερθεί στην Τεχνική Έκθεση.
β. κατασκευή στρώσης οδοστρωσίας
σταθερού πάχους 0,10 m με θραυστό υλικό λατομείου σε όλο το μήκος
της οδού μέσου πλάτους 5,50 m σε ευθυγραμμία. Κατά τα λοιπά ισχύουν
τα αναφερόμενα της προηγούμενης παραγράφου.
4. Κατηγορία ασφαλτικών
Στην υπόψη κατηγορία οι εργασίες αναφέρονται σε:
α. Ασφαλτική προεπάλειψη
Εμποτισμός της τελικής στρώσης οδοστρωσίας με ασφαλτικό διάλυμα
τύπου ΜΕ-Ο (προεπάλειψη) των επιφανειών της ανωτ. παραγράφου (3β)
σε όλο το μήκος της οδού, μέσου πλάτους 5,50 m σε ευθυγραμμία, ενώ
κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα της παραγράφου 3 της παρούσας.
β. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m
με θραυστά υλικά λατομείου (τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως) των επιφανειών που αναφέραμε στις
προηγούμενες παραγράφους με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά.
5. Κατηγορία σήμανσης
Στην υπόψη κατηγορία οι εργασίες αναφέρονται σε:
α. Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Αναχαίτισης ΟχημάτωνΣ.Α.Ο. (μονόπλευρα στηθαία ασφαλείας)
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Λαμβάνοντας υπόψη το είδος, τις ιδιαιτερότητες και τον κυκλοφοριακό
φόρτο της οδού, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί άμεσα στο εγγύς μέλλον
μετά την ολοκλήρωση του έργου, σε συνδυασμό με την οικονομία της
κατασκευής, επιλέγονται στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
Ν2 λειτουργικού πλάτους W2 ( 0,80 m) και σφοδρότητα σύγκρουσης Α
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2. Θα αντιμετωπιστούν τα
πλέον επικίνδυνα σημεία που θα υποδειχθούν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
β. Προμήθεια και τοποθέτηση μονόπλευρων στηθαίων ασφαλείας τεχνικών
έργων
Λαμβάνοντας υπόψη το είδος, τις ιδιαιτερότητες και τον κυκλοφοριακό
φόρτο της οδού, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί άμεσα στο εγγύς μέλλον
μετά την ολοκλήρωση του έργου, σε συνδυασμό με την οικονομία της
κατασκευής, επιλέγονται στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης
H2 λειτουργικού πλάτους W4 ( 1,30 μέτρα) και σφοδρότητα σύγκρουσης Α σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.
Επί των στηθαίων ασφαλείας οδών και τεχνικών έργων τοποθετούνται ανταυγαστήρες, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, προκειμένου να
είναι ορατά κατά την διάρκεια της νύκτας.
γ. Προμήθεια και Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών
Οι πλαστικοί οριοδείκτες έχουν δύο αντανακλαστικά στοιχεία: κόκκινο
και αργυρόλευκο.
Οι παραπάνω τοποθετούνται κυρίως στην αρχή και το πέρας των φρεατίων εισόδου και των αντίστοιχων τεχνικών έργων εξόδου, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα από τους εποχούμενους, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια
της νύκτας.
δ. Προμήθεια και Τοποθέτηση πινακίδων κινδύνου (Κ), ρυθμιστικών (Ρ)
και πληροφοριακών (Π)
Οι πινακίδες (Κ) είναι τριγωνικές πλευράς 0,90μ.
Οι πινακίδες (Ρ) είναι μεγάλου μεγέθους.
Οι πινακίδες (Π) είναι με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής
αντανακλαστικότητας τύπου 2.
Οι θέσεις και το περιεχόμενο των πινακίδων θα υποδειχθούν από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία.
ε. Προμήθεια και Τοποθέτηση Στύλων ανάρτησης πινακίδων όλων των κατηγοριών που προαναφέραμε
Οι στύλοι ανάρτησης πινακίδων είναι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες διαμέτρου DN 80 xιλιοστών (3’’) και ύψους κατ’ ελάχιστο 3,30 m.
στ. Διαγράμμιση οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας
Γίνεται διαγράμμιση σε όλο το μήκος των Τμημάτων Α και Β της οδού.
ΙΙ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1. Εισαγωγή
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Οι υδραυλικές εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση
τμήματος του εξωτερικού αγωγού υδροδότησης της Τ.Κ. Κουνινάς,
το οποίο διέρχεται σε μικρό βάθος και κατά τις εκσκαφές για την κατασκευή της οδού θα αποξηλωθεί. Το συνολικό μήκος του αγωγού υδροδότησης που θα αντικατασταθεί ανέρχεται σε 2.500 m, ονομαστικής διαμέτρου DN 160 mm και ονομ. πίεσης PN 16 Atm, από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2.
2. Γενικά στοιχεία
2.1. Σωλήνες
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σωλήνες πίεσης από
πολυαιθυλένιο (PE) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2, τρίτης γενιάς, MRS10, PE 100, 16 Atm.
Όλες οι σωληνογραμμές θα δοκιμαστούν από τον εργολάβο στην
δοκιμή πίεσης.
2.2 Τεχνικά έργα του αγωγού μεταφοράς
α. Τοποθέτηση του αγωγού στην τάφρο
Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε τάφρο πλάτους 0,50 m και μέσου βάθους
0,80 m. Το βάθος τοποθέτησης του αγωγού, ακολουθεί τη μηκοτομή της
οδού. Οι ελάχιστες κλίσεις των αξόνων τηρούνται στο 0,2% για τους ανερχόμενους κλάδους κατά τη ροή του νερού και στο 0,4% για τους κατερχόμενους κλάδους. Οι σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως ή με χρήση ηλεκτρομουφών
(electrofusion).
Ο αγωγός τοποθετείται πάνω σε υπόστρωμα άμμου 0,10 m και εγκιβωτίζεται με άμμο μέχρι 0,30 m άνω της άνω γενέτειρας. Πάνω από την άμμο
και μέχρι τη στάθμη των γενικών εκσκαφών το όρυγμα επιχώνεται με
θραυστό υλικό Π.Τ.Π. 150 πάχους 0,25 m με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% κατά την τροποποιημένη μέθοδο κατά PROCTOR.
β. Χάραξη στις αλλαγές διεύθυνσης-ειδικά τεμάχια καμπύλων
Επειδή ο αγωγός θα τοποθετηθεί στον υπάρχοντα δρόμο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από συνεχείς καμπύλες με μικρή ακτίνα καμπυλότητας, η χάραξή του είναι μη τεταμένη, για την αποφυγή τοποθέτησης συνεχώς ειδικών καμπύλων. Στις μικρές οριζοντιογραφικές ή κατακόρυφες γωνίες αλλαγής της διεύθυνσης της χάραξης χρησιμοποιούμε την κάμψη των σωλήνων.
Γενικά, ο σωλήνας δεν πρέπει να κάμπτεται παρά μόνο κατά την μία
διεύθυνση.
Στις περιπτώσεις μεγαλύτερης αλλαγής διεύθυνσης χρησιμοποιούνται ειδικά τεμάχια καμπύλων από πολυαιθυλένιο (PE) πίεσης 16 Αtm. Τα τεμάχια αυτά εγκιβωτίζονται με σκυρόδεμα C12/15 (blocks) για την παραλαβή των δυνάμεων της ώθησης που προέρχεται από την αλλαγή της
διεύθυνσης.
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Τα τεμάχια αγκύρωσης για οριζοντιογραφικές αλλαγές χαρακτηρίζονται
ως τύπου Α. Λεπτομέρειες των διαστάσεων των σωμάτων αγκύρωσης,
καθώς και τα διαστήματα χρήσης τους δίνονται στο σχέδιο της μελέτης.
Τα ειδικά τεμάχια χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των εξαρτημάτων
με την σωληνογραμμή σε καμπύλες ή σε διακλαδώσεις αγωγών. Χρησιμοποιούνται δύο (2) ειδών ειδικά τεμάχια:
α) Από πολυαιθυλένιο (PE) πίεσης 16 Αtm, τα οποία συνδέονται με θερμοσυγκόλληση (BULT WELDING) με τους υπόλοιπους σωλήνες. Τα ειδικά τεμάχια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καμπύλες, ταυ κ.λπ.
β) Από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG20, οι δε διαστάσεις τους
θα ακολουθούν τα αντίστοιχα DIN που θα χρησιμοποιηθούν στις συνδέσεις των υφιστάμενων σωλήνων από PVC ή Α/Ζ με δικλείδες, ή με τερματικά κ.λπ.
Στα σημεία όπου θα κατασκευασθούν ειδικά τεμάχια επί τόπου θα πρέπει
να προστατευθούν με ειδικές ταινίες οι οποίες θα φθάνουν μέχρι την εξωτερική μόνωση.
2.3. Φρεάτια σωληνωτού δικτύου
Το σωληνωτό δίκτυο για την λειτουργία του απαιτεί την ύπαρξη φρεατίων τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών.
Στο παρόν σωληνωτό δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω φρεάτια.
2.3.1 Φρεάτια αερεξαγωγών
Τα φρεάτια αερεξαγωγών τοποθετούνται:

στα υψηλά σημεία της χάραξης για την εξαγωγή του συσσωρευθέντος αέρα στο στάδιο της λειτουργίας ή στο στάδιο της αρχικής πληρώσεως του σωλήνα και την εισαγωγή του αέρα στο στάδιο της εκκένωσης.

όταν υπάρχει μακρύ ανέβασμα ή κατέβασμα, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 500 μ.

στα σημεία που υπάρχουν μεταβατικές καταστάσεις ροής από ελεύθερη ροή υπό πίεση ή και αντίθετα για την αποφυγή υπερπιέσεων ή υποπιέσεων.
Θα χρησιμοποιηθούν αεραεξαγωγοί διπλής ενέργειας διαμέτρου 50 mm
με πίεση λειτουργίας 16 Atm. Ο αεραεξαγωγός θα έχει σώμα από GG 25
κατά DIN 1691 πίεσης 16 Atm, θα φέρει πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή
πολυαμίδιο, μεμβράνη από σιλικόνη, δακτύλιο στεγανότητας από EDPM,
ανοξείδωτο άξονα κατά DIN 14021 και φλάντζα κατά DIN 2501/28604
έως 28607. Επίσης θα φέρει δικλείδα τύπου ελαστικής έμφραξης πίεσης
16 Atm. Το φρεάτιο αερεξαγωγού θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 0,80 m
x 1,20 m.
Οι εργασίες κατασκευής τους περιλαμβάνουν την πρόσθετη εκσκαφή, επίχωση με θραυστό υλικό λατομείου, σκυροδέτηση με σκυρόδεμα C16/
20, το σιδηρό οπλισμό S500, το κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο και τις
χυτοσιδηρές βαθμίδες επίσκεψης.
2.3.2 Φρεάτια δικλείδων
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Οι δικλείδες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις για την απομόνωση
τμημάτων του δικτύου για επισκευή από πιθανές βλάβες. Άνω της δικλείδας θα τοποθετηθεί κατάλληλο χυτοσιδηρό φρεάτιο, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η ρύθμισή της μέσω του κλειδιού χειρισμού από το δάπεδο του
δρόμου.
Το χυτοσιδηρό φρεάτιο περιλαμβάνει:
 Το σωλήνα (στέλεχος) επιμήκυνσης που τοποθετείται αμέσως πάνω από την δικλείδα.
 Το φρεάτιο με κυκλικό χυτοσιδηρό κάλυμμα που το άνω μέρος του τοποθετείται στο υψόμετρο του δρόμου και εδράζεται σε πλάκα σκυροδέματος C 12/15.
 Το εξάρτημα προσαγωγής του κλειδιού (δακτύλιος προσαγωγής).
2.3.3 Φρεάτια εκκένωσης
Τα φρεάτια εκκένωσης θα τοποθετηθούν:
α) στο τέλος των τερματικών κλάδων όπου με το άνοιγμα της δικλείδας
θα εκκενώνεται το δίκτυο με χρήση φρεατίου δικλείδας και
β) στις κοιλότητες όπου με διακλάδωση και φρεάτιο δικλείδας στη διακλάδωση θα εκκενώνεται στο φυσικό αποδέκτη.
2.3.4 Πυροσβεστικός κρουνός
Οι πυροσβεστικοί κρουνοί τοποθετούνται σε κεντρικές θέσεις, έτσι ώστε
να τροφοδοτούν με νερό περιοχή ακτίνας 200 m γύρω απ’ αυτούς, με την
χρήση μάνικας για την κατάσβεση τυχόν πυρκαγιάς.
Θα χρησιμοποιηθούν υπέργειοι πυροσβεστικοί κρουνοί διαμέτρου 80
mm, με δύο παράπλευρες υδροληψίες έτσι ώστε να δίδεται παροχή 10
L/s. Ο κρουνός θα φέρει υπέργειο χυτοσιδηρό τμήμα ύψους 1,00 m και υπόγειο χυτοσιδηρό σωλήνα συναρμογής μήκους 0,65 m και με χυτοσιδηρά γωνία. Στο άνω μέρος θα φέρει περικόχλιο κίνησης για ρύθμιση του
κρουνού. Η γωνία έδρασης του κρουνού εδράζεται σε στρώμα από σκυρόδεμα πάχους 0,10 m.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια τοποθετείται ανάντη του κρουνού μια δικλείδα
ασφαλείας διαμέτρου 80 mm.
3. Εργασίες κατασκευής
Οι εργασίες που θα γίνουν είναι:
3.1 Εκσκαφή των ορυγμάτων με μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, σύμφωνα με τις διαστάσεις που δίνονται στο σχέδιο των τυπικών διατομών και
σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην αντίστοιχη Ε.ΤΕ.Π. Οι διαστάσεις
του ορύγματος μπορεί να τροποποιηθούν από αυτές που προβλέπονται
στα τυπικά σχέδια της μελέτης για λόγους κατασκευαστικούς ή σωστής
λειτουργίας, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Οι εκσκαφές των ορυγμάτων θα γίνονται στις θέσεις όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν οι αγωγοί σύμφωνα με τα σχέδια, εκτός αν προκύψει αλλαγή της
θέσης μετά τον καθορισμό των υπαρχόντων αγωγών από τις δοκιμαστικές τομές. Όσον αφορά τα προϊόντα εκσκαφών, αυτά θα φορτώνονται
απ’ ευθείας με την εκσκαφή, θα απομακρύνονται αμέσως και θα απορρί13
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πτονται σε χώρο που επιτρέπεται από τις αρμόδιες αρχές. Προϊόντα εκσκαφής παράλληλα και πλάι στο όρυγμα δεν θα αφήνονται σε καμία περίπτωση.
3.2 Τοποθέτηση των αγωγών διανομής νερού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην §2.2.α.
3.3 Παράλληλα με την τοποθέτηση των σωλήνων θα τοποθετούνται
και τα διάφορα ειδικά εξαρτήματα (ταυ, συστολές, καμπύλες, φλάντζες,
σέλλες υδροληψίας, δικλείδες, τέρματα κ.λπ.) που απαιτούνται για τις
συνδέσεις των νέων αγωγών μεταξύ τους ή με τους υπάρχοντες αγωγούς.
Επίσης θα γίνεται η τοποθέτηση εξαεριστικών, πυροσβεστικών κρουνών
και η κατασκευή των εκκενωτηρίων, όπου κρίνεται απαραίτητο και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Ειδικά για τις θέσεις στις οποίες θα
τοποθετηθούν τα εξαεριστικά στους αγωγούς του δικτύου, θα προσδιορίζονται με χωροστάθμηση τα υψηλότερα σημεία των αγωγών και κατόπιν
θα γίνεται η τοποθέτηση των εξαεριστικών. Για τα εκκενωτήρια θα προηγηθούν επίσης οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για τον προσδιορισμό των χαμηλών σημείων, καθώς και η κατάλληλη έρευνα για τον προςδιορισμό του αποδέκτη. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην
§2.2.β.
3.4 Στη συνέχεια γίνεται μερική επίχωση και στήριξη του αγωγού, ώστε να μην προκύψει πρόβλημα κατά την δοκιμασία. Εννοείται ότι στις ιδιωτικές παροχές, όπου οι εργασίες θα γίνονται παράλληλα με όλες τις
παραπάνω εργασίες, θα έχουν τοποθετηθεί οι κατάλληλες δικλείδες ώστε
να μην προκύπτει πρόβλημα κατά την δοκιμασία σε στεγανότητα και απολύμανση, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις κείμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.
3.5 Ακολουθούν οι εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτικών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις παραγράφους Ι.3 & Ι.4 της παρούσας.
ΙΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όλες οι εργασίες της παρούσας Μελέτης θα πληρούν τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών για Έργα Οδοποιίας και Υδραυλικά
Έργα, θα εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, και η ποιοτητά τους θα διασφαλίζεται με όλους τους απαραίτητους εργαστηριακούς
ελέγχους. Για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στο Έργο ο Ανάδοχος
θα προσκομίζει αποδεικτικά καταλληλότητας αυτών και βεβαιώσεις πιστοποίησης-συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες τεχνικές απαιτήσεις.
Ο τρόπος κατασκευής, τα επιμέρους στάδια ολοκλήρωσης των εργασιών και λοιπές λεπτομέρειες επ’ αυτών, περιγράφονται αναλυτικά στο
Τιμολόγιο της Μελέτης.
Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται στις εκατόν πενήντα
(150) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των
€1.335.000,00 με τον Φ.Π.Α.23% και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
14
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Σ.Α.Ε. 401 (Πρόγραμμα Πυροπλήκτων). Το έργο θα εκτελεστεί με Ανοικτή Δημοπρασία από το Δήμο Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και την Τεχνική
Έκθεση της υπ’αριθ.71/2015 Μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδού Κουνινά-Λόπεσι-Ρακίτα (Α’ Φάση)», την οποία συνέταξε ο
κ. Γεώργιος Γεωργουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας
και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.339/2013 απόφασή του περί υποβολής
προτάσεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. Εθνικοί Πόροι, για την αποκατάσταση και την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών Καλαμιά, Πτέρης και Κουνινάς Δήμου Αιγιαλείας από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.
84305/9312/07.10.2013 όμοια, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ’αριθ.673/2013 απόφασή
του περί υποβολής πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας προς ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. στη Σ.Α.Ε. 401 (Πρόγραμμα
Πυροπλήκτων), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.2662/223/24.01.
2014 όμοια, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, το γεγονός ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης
Προτάσεων Ένταξης Νέων Έργων στη Σ.Α.Ε.Π. 401 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, θεώρησε ότι η υποβληθείσα πρόταση δεν ήταν ώριμη προς έγκριση για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.
1642/1986 (Φ.Ε.Κ.125/τ.Α/21.08.1986), του Π.Δ.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.
Α/02.06.1987), του Ν.2166/1993 (Φ.Ε.Κ.137/τ.Α/24.08.1993), του Ν.
2328/1995 (Φ.Ε.Κ.159/τ.Α/03.08.1995), του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ.247/τ.
Α/27.11.1995), του Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/28.02.1996), του Ν.
2522/1997 (Φ.Ε.Κ.178/τ.Α/08.09.1997), του Ν.2533/1997 (Φ.Ε.Κ.228/τ.
Α/11.11.1997), του Π.Δ.131/1998 (Φ.Ε.Κ.105/τ.Α/19.05.1998), του Ν.
2741/1999 (Φ.Ε.Κ.199/τ.Α/28.09.1999), του Ν.3021/2002 (Φ.Ε.Κ.143/τ.
Α/19.06.2002), του Ν.3060/2002 (Φ.Ε.Κ.242/τ.Α/11.10.2002), του Ν.
3090/2002 (Φ.Ε.Κ.329/τ.Α/24.12.2002), του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.
Α/18.06.2008), 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/07.06.2006), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος
Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
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Την έγκριση:
1)Υποβολής πρότασης του Δήμου Αιγιαλείας προς ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. στη Σ.Α.Ε. 401 (Πρόγραμμα
Πυροπλήκτων), του έργου: «Βελτίωση Βατότητας οδού Κουνινά-Λόπεσι
-Ρακίτα (Α’ φάση)», προϋπολογισμού 1.335.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%.
2)Της υπ’αριθ.71/2015 Μελέτης του έργου: «Βελτίωση Βατότητας
οδού Κουνινά-Λόπεσι-Ρακίτα (Α’ φάση)», η οποία συντάχθηκε από τον
κ. Γεώργιο Γεωργουσόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό του 1.335.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%,
που θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) - ΣΑΕΠ 401 (Πρόγραμμα Πυροπλήκτων).
4)Του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί με Ανοικτή Δημοπρασία από το Δήμο Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 580/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:592
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Λύση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ.Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδομο (27ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου
Καλαμίδα, η οποία έχει ως εξής:
«Με το από 06.02.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, βάσει
της αριθ.3/2012 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας, η οποία εγκρίθηκε με την
αριθ.13250/2435/29.02.2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ο Δήμος μίσθωσε ένα ακίνητο επιφάνειας 2.014,32 τ.μ. κείμενο στην Τ.Κ.Ακράτας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αυτό ως χώρος στάθμευσης και χώρος πλυσίματος των οχημάτων του Δήμου. Η μίσθωση αυτή λήγει στις 05.02.2017, το δε μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται σε
503,58 €.
Επειδή ο Δήμος καταβάλλει το μηνιαίο μίσθωμα κανονικά έως σήμερα και το εν λόγω ακίνητο ουδέποτε έχει χρησιμοποιηθεί για τον ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και ο Δήμος χρησιμοποιεί μισθωμένο ακίνητο,
το οποίο καλύπτει τις ανάγκες του αυτές, εισηγούμαι στο σώμα προς ψήφιση: α)τη λύση της ως άνω μίσθωσης, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, βάσει της περ.12 του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, όπου αναφέρεται στη λύση της σύμβασης «……..με έγγραφη ειδοποίηση του εκμισθωτή σαράντα πέντε (45) ημέρες νωρίτερα, οπότε παύει κάθε υποχρέωση του μισθωτή για καταβολή μισθώματος και ο εκμισθωτής παραιτείται
από κάθε αξίωση για αποζημίωση» και β)όπως εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να υπογράψει τη λύση αυτής».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Καλαμίδα και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.3/2012 απόφασή του περί μίσθωσης ακινήτου προκειμένου να χρησιμεύσει ως χώρος στάθμευσης και πλυσίματος των οχημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.13250/
2435/29.02.2012 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’αριθ.458/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης των Πρακτικών της
δημοπρασίας μίσθωσης του ανωτέρω ακινήτου, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’αριθ.πρωτ.8115/1262/31.01.2013 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, το υπ’αριθ.πρωτ.35708/
21.09.2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, το
υπ’αριθ.πρωτ.4218/06.02.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, το γεγονός ότι ο Δήμος Αιγιαλείας αφενός μεν ουδέποτε έκανε χρήση του ανωτέρω ακινήτου και αφετέρου δε χρησιμοποιεί άλλο μισθωμένο ακίνητο
για τον ίδιο σκοπό, το οποίο ήταν μισθωμένο προγενέστερα του εν λόγω
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ακινήτου και συγκεκριμένα από το έτος 2000, ιδιοκτησίας Μαρίας και
Διαμάντως Σπηλιωτάκου, εμβαδού τεσσάρων (4) στρεμμάτων με βιομηχανικό κτίριο εντός αυτού, το οποίο σήμερα καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και στον σκοπό της μίσθωσης, καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος
Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος
Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, πλην των Δημοτικών
Συμβούλων κ.κ. 1)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, 2)Χρήστου Λαϊνά,
3)Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 4)Βασιλείου Τομαρά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος] και των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
2)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 3)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου και
4)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα, επομένως
κατά πλειοψηφία με δέκα πέντε (15) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά,
Αποφασίζει
Τη λύση του υπ’αριθ.πρωτ.4218/06.02.2013 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Αιγιαλείας και του κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου του Ιωάννη, διότι εξέλειπαν
οι λόγοι μίσθωσης, δεδομένου ότι αφενός μεν ο Δήμος Αιγιαλείας ουδέποτε έκανε χρήση του ανωτέρω ακινήτου και αφετέρου δε χρησιμοποιεί
άλλο μισθωμένο ακίνητο για τον ίδιο σκοπό, που ήταν μισθωμένο προγενέστερα του εν λόγω ακινήτου, εμβαδού τεσσάρων (4) στρεμμάτων με
βιομηχανικό κτίριο εντός αυτού, το οποίο σήμερα καλύπτει επαρκώς τις
ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας και τον σκοπό της μίσθωσης.
Κάθε υποχρέωση του Δήμου Αιγιαλείας για καταβολή μισθώματος
παύει να ισχύει εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής της παρούσας απόφασης από τον εκμισθωτή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.12 του ανωτέρω συμφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 592/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:596
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Προμήθειας
φαρμακευτικού υλικού των Νομικών προσώπων του Δήμου Αιγιαλείας»
για το έτος 2015».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημητρίου Καΐτσα, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α)την υπ’αριθ.3/26.03.2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των Δήμων και όλων των
Νομικών τους Προσώπων,
β)την υπ’αριθ.65/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και
γ)την υπ’αριθ.141/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης,
Παρακαλείσθε όπως:
Εγκρίνεται την τεχνική έκθεση, τον προϋπολογισμό αυτής και τον
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Φαρμακευτικού
Υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ του Δήμου Αιγιαλείας» έτους 2015.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του άρθρου 209 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της τεχνικής έκθεσης ανέρχεται
στο ποσό των 2.837,12 € με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των νομικών προσώπων του οικονομικού έτους 2015».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημητρίου Καΐτσα και έλαβε υπόψη
του τις υπ’αριθ.65/2015 & 141/2015 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» & της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.) αντίστοιχα, τις υπ’αριθ.Α-104/
22.04.2015 & Α-176/07.09.2015 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.) των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. αντίστοιχα, την Τεχνική Έκθεση της
προμήθειας φαρμακευτικού υλικού, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο του ανωτέρω Τμήματος, κα Αμαλία Κούρτη, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της υπ’αριθ.3/26.03.2013 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερι-
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κών περί ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των Δήμων και όλων των
Νομικών τους Προσώπων, της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού
Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993), του άρθρου
209 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), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος
Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου και 10)Ευστράτιος Βαρδάκης, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως κατά πλειοψηφία με είκοσι (20) ψήφους υπέρ και μίας
(1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της αναγκαιότητας εκτέλεσης της προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) για
το έτος 2015.
2)Της Τεχνικής Έκθεσης της ανωτέρω προμήθειας, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Αιγιαλείας, κα Αμαλία Κούρτη.
3)Του προϋπολογισμού της παραπάνω προμήθειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών (2.837,12 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α.10-6681 (499,97 €) και τον Κ.Α.64.08.02 (2.337,15 €)
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 αντίστοιχα, των Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» & της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
(ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας, η οποία θα εκτελεστεί με απ’ ευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθ.
11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.
185/τ.B/23.03.1993).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 596/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:597
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες καταγραφής και προτάσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κας Σταυρούλας Μπρατσολιά, η οποία έχει ως εξής:
«Στην προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, τη στιγμή που οι επιχορηγήσεις προς τους Δήμους συνεχώς μειώνονται όλο και περισσότερο,
είναι η εξεύρεση πόρων για να μπορέσει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
τους απέναντι στους Δημότες του. Μία παράμετρος για την επίτευξη του
ανωτέρω σκοπού είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Για το σκοπό αυτό στο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2015 του Δήμου Αιγιαλείας στον κωδικό 10-6117.000, έχει προβλεφθεί
πίστωση 24.600,00 € για την παροχή υπηρεσίας «εργασίες καταγραφής
και προτάσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της
παραπάνω παροχής υπηρεσίας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κας Σταυρούλας Μπρατσολιά, την ανάγκη παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις εργασίες καταγραφής και την υποβολή σχετικών προτάσεων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας για την εξεύρεση επιπλέον πόρων, την υπ’αριθ.Α-662/30.09.2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.
1980), της παρ.1 του άρθρου 271 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), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος
Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος
Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, πλην των Δημοτικών
Συμβούλων κ.κ. 1)Χρήστου Λαϊνά, 2)Κων/νου Παπακωνσταντίνου,
3)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 4)Βασιλείου Τομαρά, 5)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 6)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 7)Βασιλείου Φιλιππόπουλου και 8)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, οι οποίοι καταψηφίζουν του
θέμα, επομένως κατά πλειοψηφία με δέκα πέντε (15) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά,

3

ΑΔΑ:66ΩΡΩ6Χ-221

Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Εργασίες καταγραφής και προτάσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του
Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.10-6117.000 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 597/2015.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:599
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1

ΑΔΑ:ΩΓΙΝΩ6Χ-ΙΔ7

μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό τέταρτο (34ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουμάκη, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α)Την απόφαση 230/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου αναγκαιότητας της προμήθειας.
β)Την απόφαση 140/2015 της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης
μελέτης και καθορισμού των όρων της διακήρυξης.
γ)Τον πρόχειρο διαγωνισμό προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 €
με Φ.Π.Α. για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας που διεξήχθη την 26.06.2015, ο οποίος απέβη
άγονος και έγινε επανάληψη του διαγωνισμού την 6 Ιουλίου 2015, ο οποίος και αυτός απέβη άγονος.
δ)Τα από 26.06.2015 & 06.07.2015 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και διενέργειας Διαγωνισμού.
ε)Την υπ’αριθ.215/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (με
έγκριση την υπ’αριθ.97097/10579/16.09.2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου) έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισμού η οποία εισηγείται στο αρμόδιο όργανο να προχωρήσει στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 23
παρ.2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
στ)Την υπ’αριθ.29190/27.07.2015 ανακοίνωση για κατάθεση προσφορών.
ζ)Το από 01.09.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της
προσφοράς της εταιρείας MULTILAB A.E.
Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση να προβούμε σε απ’ ευθείας
ανάθεση κατόπιν δύο άγονων διαγωνισμών ως εξής:
Στην εταιρεία «MULTILAB A.E.» με Α.Φ.Μ.094365812 που έχει
έδρα στην Πάτρα Μαιζώνος 152 Τ.Κ.26221, η οποία κατέθεσε οικονομική προσφορά, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλεία ποσού 24.377,17 € συν Φ.Π.Α.23%
5.606,75 €, ήτοι 29.983,92 €».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταμένου του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης Δήμου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουμάκη και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.
230/2015 απόφασή του περί αναγκαιότητας της εν λόγω προμήθειας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.53972/5810/22.05.2015 όμοια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο-
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νίου, την υπ’αριθ.140/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Αιγιαλείας περί έγκρισης μελέτης και καθορισμού των όρων διακήρυξης
του διαγωνισμού, την υπ’αριθ.43/2015 Μελέτη της ανωτέρω προμήθειας,
όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, το γεγονός ότι οι δύο διαγωνισμοί που πραγματοποιήθηκαν στις 26.06.2015 &
στις 06.07.2015 απέβησαν άγονοι, τα από 26.06.2015 & 06.07.2015 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμού, την υπ’
αριθ.215/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας
περί έγκρισης των Πρακτικών διαγωνισμού, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’αριθ.πρωτ.97097/10579/16.09.2015 όμοια, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ’αριθ.πρωτ.
29190/27.07.2015 ανακοίνωση κατάθεσης προσφορών η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, το από 01.09.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της προσφοράς, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993), του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.
1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος
Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.
1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)Χρήστου Λαϊνά, 3)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, 4)Βασιλείου Τομαρά και 5)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, οι
οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος], επομένως κατά πλειοψηφία με δέκα οκτώ (18) ψήφους
υπέρ και πέντε (5) κατά,
Αποφασίζει
1)Την απ’ ευθείας ανάθεση στην εταιρεία «MULTILAB A.E.», με
Α.Φ.Μ.094365812, η οποία εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Μαιζώνος
152, της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας, με το ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (29.983,92 €).
2)Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την πραγματοποίηση της προμήθειας είναι οι ίδιες με αυτές που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθ.43/2015 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας,
3)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο προκειμένου να υπογράψει την σχετική σύμβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 599/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:600
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1

ΑΔΑ:6ΗΙΙΩ6Χ-ΘΦ0

μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Στην υπ’αριθ.109/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, περί συμπλήρωσης της υπ’
αριθ.82/2014 απόφασής της, με την οποία ορίστηκαν οι θέσεις στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2015 στο Δήμο Αιγιαλείας, με την παρακάτω θέση στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου: Τοποθέτηση καντίνας σε ιδιωτικό χώρο στη περιοχή Βουλωμένο έναντι Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πέμπτο (35ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.109/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει
ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη συμπλήρωση της υπ’αριθ.82/2014 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με την οποία ορίστηκαν οι
θέσεις για το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο για το έτος 2015 στο Δήμο Αιγιαλείας, με την παρακάτω θέση στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας για το έτος 2015:
Τοποθέτηση καντίνας σε ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Βουλωμένο
έναντι Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, στο όνομα Αριστείδης Κασιμάτης
του Δημητρίου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.109/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.57/2015
απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.506/2014 απόφασή του, περί καθορισμού των θέσεων
στάσιμου υπαίθριου εμπορίου στο Δήμο Αιγιαλείας για το έτος 2015, η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.155868/14081/19.12.2014 όμοια
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, την υπ’αριθ.425/2015 απόφασή του, περί συμπλήρωσης της ανωτέρω όμοιας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.πρωτ.92255/9978/04.08.
2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, το από 20.10.2014 Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου (2323/1995), το γεγονός ότι σε μικρή απόσταση και εντός του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος Κυλικείο και επομένως δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 27 του Ν.4264/2014 (Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/15.05.
2014), καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπου-
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λος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, πλην
των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Γεωργίου Ντίνου, Προέδρου Δ.Σ.,
2)Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Γεωργίου Γιοβά, 4)Μαρίας
Τσουκαλά και 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, οι οποίοι ψηφίζουν υπέρ της
υπ’αριθ.109/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, επομένως κατά πλειοψηφία με πέντε (5) ψήφους υπέρ και δέκα
οκτώ (18) κατά,
Αποφασίζει
Την απόρριψη του αιτήματος του κ. Αριστείδη Κασιμάτη του Δημητρίου, σχετικά με την τοποθέτηση καντίνας σε ιδιωτικό χώρο στην περιοχή Βουλωμένο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,
έναντι Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, διότι σε μικρή απόσταση και εντός
του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος Κυλικείο, ήτοι κατάστημα πώλησης ομοειδών προϊόντων
με την αιτούμενη άδεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 600/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:601
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Στην υπ’αριθ.112/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί κατασκευής ράμπας επί της
οδού Ελίκης 19 στο Αίγιο».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό έβδομο (37ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.112/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει
ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της αριθ.45/2015 απόφασης Δ.Κ Αιγίου, περί κατασκευής ράμπας, σκαλοπατιού κ.λ.π. για την εξομάλυνση της υψομετρικής
διαφοράς, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της οικοδομικής
γραμμής προς την πλευρά της ιδιοκτησίας της κας Βασιλικής Θεοφανοπούλου του Κων/νου, επί της οδού Ελίκης 19 στο Αίγιο και όχι προς την
πλευρά του πεζοδρομίου, το οποίο πρέπει να παραμείνει ελεύθερο από
κάθε είδους εμπόδιο για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών.
Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της
αιτούσας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Τμήματος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.112/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.45/2015 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,
το υπ’αριθ.πρωτ.20403/17.06.2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών
-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την υπ’
αριθ.πρωτ.183/03.06.2015 αίτηση της κας Βασιλικής Θεοφανοπούλου,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την κατασκευή ράμπας, σκαλοπατιού κ.λ.π. επί της οδού Ελίκης
19 στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Βασιλικής Θεοφανοπούλου του Κων/νου, για την εξομάλυνση
της υψομετρικής διαφοράς, η οποία θα πραγματοποιηθεί εντός της οικοδομικής γραμμής και προς την πλευρά της ιδιοκτησίας και όχι προς την
πλευρά του πεζοδρομίου, το οποίο θα παραμείνει ελεύθερο από κάθε είδους εμπόδιο για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών.
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Όλες οι απαιτούμενες εργασίες θα πραγματοποιηθούν με έξοδα της
αιτούσας, σύμφωνα με τις υποδείξεις του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 601/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:602
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)

2
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Για το αντικείμενο:«Στην υπ’αριθ.115/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί σύνδεσης με το Αστικό
ΚΤΕΛ της περιοχής Σταφιδαλώνων με το κέντρο του Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό όγδοο (38ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.115/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας τη λήψη απόφασης για σύνδεση με δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ, της περιοχής
Σταφιδαλώνων με το κέντρο του Αιγίου αλλά και με τις υπηρεσίες του
Ι.Κ.Α. Αιγίου προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μετακίνηση των κατοίκων
της ανωτέρω περιοχής».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.115/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.53/2015 απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας,
την αίτηση της κας Ευρυδίκης Διονυσακοπούλου με τις επισυναπτόμενες
υπογραφές των κατοίκων της περιοχής, την ανάγκη σύνδεσης της εν λόγω περιοχής με την πόλη του Αιγίου προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι
κάτοικοι, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη σύνδεση της περιοχής Σταφιδαλώνων της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας με το κέντρο της πόλης του Αιγίου, καθώς
επίσης και με τις Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. Αιγίου, με δρομολόγια του αστικού Κ.Τ.Ε.Λ., προκειμένου να εξυπηρετηθεί η μετακίνηση των κατοίκων
της περιοχής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 602/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:603
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Στην υπ’αριθ.123/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί απομάκρυνσης των σημάνσεων που βρίσκονται στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις στο Δήμο
Αιγιαλείας και δεν χρησιμοποιούνται».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό (40ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.123/2015 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την απομάκρυνση των σημάνσεων Κ.Ο.Κ. (αρμοδιότητας του Δήμου) από τις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις που διασταυρώνονται με δημοτικές οδούς, σύμφωνα με το έγγραφο της Τροχαίας Αιγίου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.123/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.19718/07.
07.2015 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.πρωτ.2501/10/974-α/
26.01.2015 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αιγίου, το υπ’αριθ.πρωτ.
625512/23.03.2015 έγγραφο του Τεχνικού Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου-Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής, Υπηρεσίας Γραμμής
Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας του Ο.Σ.Ε., την ανάγκη απομάκρυνσης της
ανωτέρω σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και αποτροπή
παραπλάνησης των οδηγών, καθώς επίσης και τις διατάξεις των παρ.2 &
5 του άρθρου 10 του Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (Φ.Ε.Κ.57/τ.Α/ 23.03.1999)
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος,
3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την απομάκρυνση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στις
ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις οι οποίες διασταυρώνονται με δημοτικές οδούς και βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και να αποτραπεί η παραπλάνηση των οδηγών.
Η απομάκρυνση των πινακίδων θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 603/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:604
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Στο υπ’αριθ.πρωτ.2549/16.09.2015 έγγραφο
της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου, περί παραχώρησης στην αρδευτική ομάδα «ΛΑΚΚΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΥΝΙΝΑΣ», δημοτικής έκτασης στη θέση «Πελεκίστρα» της Τ.Κ.Κουνινάς, της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, εντός
της οποίας βρίσκεται ανενεργή γεώτρηση».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό πρώτο (41ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και εκθέτει ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Αιγίου με το υπ’αριθ.πρωτ.2549/16.09.2015 έγγραφό της, επέστρεψε στο
Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την αίτηση των αρδευτικών ομάδων
«Λάκκες και Ελλάδα Κουνινάς», προκειμένου να λάβει σχετική απόφαση
για την παραχώρηση δημοτικής έκτασης 9,00 τ.μ., η οποία βρίσκεται στη
θέση Πελεκίστρα της Τοπικής Κοινότητας Κουνινάς Δήμου Αιγιαλείας,
εντός της οποίας βρίσκεται ανενεργή γεώτρηση.
Στη συνέχεια διαβάζει την υπ’αριθ.πρωτ.33185/31.08.2015 αίτηση
των ανωτέρω αρδευτικών ομάδων, η οποία έχει ως κατωτέρω:
«Παρακαλούμε να μας παραχωρήσετε κατά χρήση και για χρονικό
διάστημα 30 ετών, χωρίς αποζημίωση, δημοτική έκταση 9,00 τ.μ. η οποία
εβρίσκεται στη θέση «Πελεκίστρα» του Δημοτικού Διαμερίσματος Κουνινάς, εντός της οποίας υπάρχει ανενεργής γεώτρηση, προκειμένου να
προβούμε στην αξιοποίησή της για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών
της ομάδας μας.
Σημειώνουμε δε ότι η άνω γεώτρηση έχει κριθεί ακατάλληλη για
υδρευτικούς σκοπούς λόγω αυξημένων νιτρικών.
Σας επισυνάπτουμε σκαρίφημα της παραπάνω δημοτικής έκτασης
και το καταστατικό της ομάδας μας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε
ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.2549/16.09.2015
έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγίου, την
υπ’αριθ.πρωτ.33185/31.08.2015 αίτηση των αρδευτικών ομάδων «Λάκκες και Ελλάδα Κουνινάς», την υπ’αριθ.36/2008 απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγίου, με την οποία ομόφωνα εγκρίθηκε η παραχώρηση της ανωτέρω γεώτρησης στην εν λόγω αρδευτική ομάδα, την
υπ’αριθ.4/2015 απόφαση Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κουνινάς
Δήμου Αιγιαλείας, με την οποία συναινεί για την παραχώρηση της ανωτέρω δημοτικής έκτασης, το σχετικό σκαρίφημα που υποβλήθηκε, το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης αρδευτικής ομάδας-ένωσης προσώπωνΚαταστατικό Ομάδας, το γεγονός ότι η υπό παραχώρηση δημοτική έκταση αφενός μεν θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό και αφετέρου δε προάγει τα τοπικά συμφέροντα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου
185 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), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν α-
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πό τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος
Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, με είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 272 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση στην αρδευτική ομάδα-ένωση προσώπων
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία «Αρδευτική ομάδα Λάκκες και Ελλάδας Κουνινάς», δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού εννέα (9,00) τ.μ. (σύμφωνα με το υποβληθέν σκαρίφημα), η οποία βρίσκεται στη θέση «Πελεκίστρα» της Τοπικής Κοινότητας Κουνινάς Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, όπου εντός αυτής υπάρχει ανενεργή γεώτρηση, προκειμένου να αξιοποιηθεί για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών
της εν λόγω ομάδας, δεδομένου ότι η ανωτέρω γεώτρηση έχει κριθεί ακατάλληλη για υδρευτικούς σκοπούς.
Η παραχωρούμενη δημοτική έκταση θα χρησιμεύσει αποκλειστικά
και μόνο με σκοπό την εκμετάλλευση της γεώτρησης, απαγορευομένης
οποιασδήποτε άλλης χρήσης.
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τριάντα (30)
έτη, αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ετών η χρήση της παραχωρούμενης δημοτικής έκτασης επανέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Αιγιαλείας.
Σε περίπτωση μη χρήσης της παραχωρούμενης δημοτικής έκτασης
για τον ανωτέρω σκοπό, αυτοδικαίως η χρήση επανέρχεται στο Δήμο Αιγιαλείας.
Η αρδευτική ομάδα έχει την αποκλειστική ευθύνη της διαφύλαξης
και της χρήσης της ανωτέρω δημοτικής έκτασης.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχετικού
συμφωνητικού που θα υπογραφεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 604/2015.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:605
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1

ΑΔΑ:7ΠΛΖΩ6Χ-Ψ1Ο

μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού
Σχολείου Τ.Κ.Παρασκευής στον Φιλοπροοδευτικό και Μορφωτικό Σύλλογο Παρασκευής «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», για τη διενέργεια πολιτιστικών, μορφωτικών & καλλιτεχνικών εκδηλώσεων».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το υπ’αριθ.πρωτ.36374/24.09.2015 έγγραφο
του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας, κ. Παναγιώτη Καρανικόλα, το οποίο έχει ως κατωτέρω:
«Σας αποστέλλω το έγγραφο του Φιλοπροοδευτικού και Μορφωτικού Συλλόγου Παρασκευής και σας γνωρίζω ότι συμφωνώ να παραχωρηθεί η αίθουσα του δημοτικού σχολείου για χρήση στο σύλλογο, προκειμένου να προβεί στην ανακαίνισή της σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για να χρησιμοποιείται στο μέλλον για τη διενέργεια εκδηλώσεων.
Μέχρι σήμερα ο σύλλογος έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση
του ηλεκτροφωτισμού διάφορων κοινόχρηστων χώρων, στην ανακαίνιση
του χώρου του κοινοτικού ιατρείου και έχει προγραμματίσει την επισκευή των ζημιών από τον σεισμό του παλαιού Κοινοτικού γραφείου σε
συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το υπ’αριθ.
πρωτ.36374/24.09.2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας, κ. Παναγιώτη Καρανικόλα, με το οποίο συναινεί στην παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας του πρώην
Δημοτικού Σχολείου στον Φιλοπροοδευτικό και Μορφωτικό Σύλλογο
Παρασκευής «Η Αγία Παρασκευή» και έλαβε υπόψη του την από 09.09.
2015 αίτηση του ανωτέρω Συλλόγου, το γεγονός ότι η υπό παραχώρηση
αίθουσα αφενός μεν θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό και αφετέρου δε
προάγει τα τοπικά συμφέροντα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 185 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), ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος,
6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, με είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 272 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση στον Φιλοπροοδευτικό και Μορφωτικό
Σύλλογο Παρασκευής «Η Αγία Παρασκευή», αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τοπικής Κοινότητας Παρασκευής Δ.Ε. Αιγίου του
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Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων (πολιτιστικών, μορφωτικών
και καλλιτεχνικών) του ανωτέρω Συλλόγου.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη χρήση της ανωτέρω αίθουσας.
Όλες οι εργασίες ανακαίνισης που προτίθεται να πραγματοποιήσει
ο Σύλλογος στην παραχωρούμενη αίθουσα, βαρύνουν αποκλειστικά τον
ίδιο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη σύμφωνη γνώμη και υπό την
επίβλεψη του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας και θα παραμείνουν προς όφελος του ακινήτου.
Την ευθύνη της διαφύλαξης και της χρήσης της ανωτέρω αίθουσας
θα έχει αποκλειστικά το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω
Συλλόγου.
Η παραχώρηση της χρήσης ανακαλείται με όμοια απόφαση εφόσον
οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει ή ο Δήμος Αιγιαλείας
χρειαστεί το ανωτέρω ακίνητο είτε για λειτουργία Σχολείου είτε για οποιαδήποτε άλλη χρήση.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχετικού
συμφωνητικού που θα υπογραφεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 605/2015.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
5 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:606
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
25)Χρήστο Γούτο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο Τομαρά,
28)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
30)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 31)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις πέντε (5) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.
37039/30.09.2015, 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 Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης, 2)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 3)Δη1
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μήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 6)Αθανάσιος Σμυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,
8)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 9)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων και 10)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος και 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.560 έως και 617)
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Για το αντικείμενο:«Παραχώρηση δημοτικού χώρου στον Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ ΤΕΜΕΝΗΣ, για την κάλυψη των αθλητικών αναγκών της ομάδας, που βρίσκεται πλησίον γηπέδου της Τ.Κ.Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό τρίτο (43ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.6/2015 απόφασης Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τεμένης Δήμου Αιγιαλείας,
το οποίο έχει ως κατωτέρω:
«Αποφασίζει Ομόφωνα
1.Τη παραχώρηση του ζητούμενου χώρου στον Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ ΤΕΜΕΝΗΣ για μία δεκαετία από σήμερα.
2.Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι όλες οι απαιτούμενες επιδιορθώσεις του χώρου θα βαρύνουν αποκλειστικά για όλο το διάστημα της
παραχώρησης τον ως άνω Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑ ΤΕΜΕΝΗΣ.
3.Παρακαλείται το Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.6/2015 απόφασης Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τεμένης Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του
την υπ’αριθ.πρωτ.5/22.06.2015 αίτηση του Αθλητικού Ομίλου Αστέρα
Τεμένης, το γεγονός ότι ο υπό παραχώρηση δημοτικός χώρος αφενός μεν
θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό και αφετέρου δε προάγει τα τοπικά
συμφέροντα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 185 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), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
2)Δημήτριος Μπούρδος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 4)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, με είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 272
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση στον Αθλητικό Όμιλο Αστέρα Τεμένης,
δημοτικού χώρου που βρίσκεται πλησίον του γηπέδου ποδοσφαίρου της
Τοπικής Κοινότητας Τεμένης Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, εμβαδού 1.800,00 τ.μ. περίπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
και μόνο για την κάλυψη των αθλητικών αναγκών της ομάδας.
Συγκεκριμένα ο εν λόγω Αθλητικός Όμιλος θα προβεί στη μεταφορά των μπασκετών, στην εκ νέου τοποθέτησή τους και στην κατασκευή
γηπέδου με πλαστικό χλοοτάπητα για την κάλυψη των αναγκών της ομά-

3

ΑΔΑ:72ΚΒΩ6Χ-311

δας και των παιδιών της ευρύτερης περιοχής, με δικές του δαπάνες και με
τη σύμφωνη γνώμη και επίβλεψη του αρμοδίου Τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Η διάρκεια παραχώρησης της χρήσης ορίζεται σε δέκα (10) έτη,
αρχομένης από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε άλλη χρήση του ανωτέρω ακινήτου.
Την ευθύνη της διαφύλαξης και της χρήσης του ανωτέρω ακινήτου
θα έχει αποκλειστικά ο εν λόγω Αθλητικός Όμιλος.
Η παραχώρηση της χρήσης ανακαλείται με όμοια απόφαση εφόσον
οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει ή ο Δήμος Αιγιαλείας
χρειαστεί το ανωτέρω ακίνητο για οποιαδήποτε χρήση.
Η παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχετικού
συμφωνητικού που θα υπογραφεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 606/2015.
Ο Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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