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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΗΣ Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 740
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο 24) Χρήστο Γούτο, 25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
τέσσερις (14) ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30΄ σε ΕΙ∆ΙΚΗ δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.: 45481/1012-2014, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος & 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος , κωλυόµενοι .
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν από τα τριάντα τρία (33) Μέλη
του ∆.Σ., τα τριάντα (30), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 740 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση προϋπολογισµού και στοχοθεσίας
οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α) του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.352/2015 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Α. Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας
για το έτος 2016, όπως διαµορφώθηκε κατόπιν της γνώµης του παρατηρητηρίου και των αναγκαίων προσαρµογών των εγγραφών και εµφανίζεται στο συνηµµένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
παρούσας απόφασης και ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζεται ως εξής:
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

16.122.099,30

6

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

7.578.990,47

7

323.562,38

8

9.184.394,21

9

0

ΕΞΟ∆Α
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

18.336.961,85
8.356.687,28

1
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ
2
3

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

15.157.295,48
28.448,69

3.744.843,03

4.925.503,91

5
ΣΥΝΟΛΟ

41.879.393,30

ΣΥΝΟΛΟ

41.879.393,30

Β. Την υποβολή του προϋπολογισµού καθώς και της στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α.) όπως και τα δύο εµφανίζονται
στα συνηµµένα σχέδια, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη σχετική ψήφιση
τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 352/2015 ».
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Καλαµίδα, του κ.∆ηµάρχου, των αρχηγών των δηµοτικών παρατάξεων & λοιπών Συµβούλων, είδε τις υπ’ αριθ.242 /2015 &
352/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του εδ. α της παρ.1 του άρθρου 72 και των
παρ.1 & 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ 07.06.
3
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2010), του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/ 08.06.2006),
την υπ’ αριθ.9/2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήµου
« Αξιολόγηση προτάσεων των υπηρεσιών επί του προσχεδίου του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον.έτους 2016», το άρθρο 77 του Ν.4172/
2013, την αριθ.26945/31-7-15 (ΦΕΚ/Β΄/1621/31.07.2015) ΚΥΑ, « περί
παροχής οδηγιών στους ΟΤΑ για τη σύνταξη προϋπολογισµών οικον.έτους 2016», την υπ’ αριθ. πρωτ.495/14-10-2015 γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.
643/2015 απόφαση του µε την οποία καθορίστηκαν τα τέλη και τα δικαιώµατα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος
2016, την υπ’ αριθ.713 /2015 επίσης απόφασή του, µε την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραµµα ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016, τον
Πίνακα 5.Α, την κατάσταση βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων Εσόδων κατά
κατηγορία και ανάλυση κατ’ άρθρο, τον αριθµητικό πίνακα µόνιµου τακτικού προσωπικού του ∆ήµου Αιγιαλείας, τον αριθµητικό πίνακα εργατοτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου και τον πίνακα
που φανερώνει τα δάνεια που έχει λάβει ο ∆ήµος Αιγιαλείας και θα παρακρατηθούν κατά το έτος 2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 63, 65 & 86 του Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1) Χρ. Λαϊνά, 2) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλου, 3)
Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 4) Χρ. Γούτου, 5) Βασ. Τοµαρά, 6)Βασ.
Ανδρουτσόπουλου, 7)∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου, 8) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 9) Μιχ. Κωνσταντίνου, 10)Βασ. Φιλιππόπουλου & 11) ∆ηµ.
Μπούρδου, οι οποίοι καταψήφισαν τον προϋπολογισµό οικον.έτους
2016, ενώ είχε αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία ο δηµοτικός σύµβουλος
κ.Θεοφ. Σπηλιόπουλος, εποµένως µε (18) ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την ψήφιση του προϋπολογισµού εσόδων και εξόδων και της στοχοθεσίας των οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α) του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, όπως διαµορφώθηκε κατόπιν της γνώµης του παρατηρητηρίου και των αναγκαίων προσαρµογών των εγγραφών όπως εµφανίζεται: α) παρακάτω και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της παρούσας απόφασης και β) ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζεται ως εξής:
ΕΣΟ∆Α
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

16.122.099,30

6

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

7.578.990,47

7

0

ΕΞΟ∆Α
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

18.336.961,85
8.356.687,28

1

4

Α∆Α: ΩΚ19Ω6Χ-134
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ

323.562,38

8

9.184.394,21

9

2
3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

3.744.843,03

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

4.925.503,91

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

15.157.295,48

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

41.879.393,30

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 740/2015
Ο Γραµµατέας

ΣΥΝΟΛΟ

28.448,69

41.879.393,30

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 742
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Ξανθή Παπακανέλλου,
Τ.Κ. Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ. Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για ηχητική κάλυψη ηµερίδας µε θέµα « Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο ( 2ο ) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας
διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώµα και διαβάζει εισήγηση του κ.Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Kε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Στις 16/12/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 θα διεξαχθεί ενηµερωτική εκδήλωση σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας και την ∆/νση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στο
∆ηµοτικό Κινηµατογράφο «Απόλλων » µε θέµα την «Ασφαλή Πλοήγηση στο διαδίκτυο» µε κεντρικό οµιλητή τον Υποστράτηγο Σφακιανάκη
∆/ντη ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για ηχητική κάλυψη της ηµερίδας
καθώς και το άρθρο 158 του ∆.Κ.∆., εισηγούµαστε την διάθεση πίστωσης του ποσού των 135,30 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και
την ΠΑΥ Α- 891/ 11-12-15 σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την απευθείας ανάθεση .
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την ανάγκη της
διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων της παραπάνω ηµερίδας, την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ.=A-891/11-12-2015 της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας για την δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/
2006 Κ.∆.Κ.), µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ποσού εκατόν
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρών και τριάντα λεπτών (135,30 €) σε βάρος
του Κ.Α. 00-6434.001 του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικον. έτους
2015, για την κάλυψη των δαπανών που θα απαιτηθούν για την ηχητική
κάλυψη της ηµερίδας στις 16/12/2015 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.00
που διοργανώνει ο ∆ήµος Αιγιαλείας σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων & Αιγιαλείας και την ∆/νση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος στο ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο «Απόλλων » µε θέµα την
«Ασφαλή Πλοήγηση στο διαδίκτυο» µε κεντρικό οµιλητή τον Υποστράτηγο κ. Μανώλη Σφακιανάκη, ∆/ντη ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 742 /2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 743
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ.: Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της υπ’ αριθ.158/2015 απόφασης
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆ΗΚΕΠΑ), «περί
κατάρτισης και ψήφισης οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014»
(σχετ.αριθ.πρωτ.153688/15734/4-12-15 ακυρωτική απόφαση του κ.Γεν.
Γραµµατέα Αποκεντρ.∆ιοικ. Πελοποννήσου, ∆υτ.Ελλάδος & Ιονίου ) ».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώµα και διαβάζει : α) Εισήγηση κ.∆ηµάρχου και β) το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.158/2015
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ .ΕΠ.Α.), τα οποία έχουν ως εξής:
α) Εισήγηση κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου:
« Κε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου, µε την υπ’αριθ. πρωτ.153688/
15734/4-12-2015 απόφασή του, ακυρώνει την υπ’αριθ.576/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, µε την οποία εγκρίθηκε η
υπ’αριθ.158 /2015 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Αιγιαλείας (∆Η.Κ. ΕΠ.Α.), περί κατάρτισης και ψήφισης οικονοµικών
καταστάσεων χρήσεως 2014 διότι η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 256 παρ.2 του Ν.3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες για τη νόµιµη λήψη ή έγκριση των αποφάσεων των
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων που αφορούν έγκριση ισολογισµού (οικονοµικών καταστάσεων) απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των µελών του
αντίστοιχου δηµοτικού συµβουλίου, δεδοµένου ότι το ∆ηµοτικό µας
Συµβούλιο αποτελείται από τριάντα τρία (33) µέλη, άρα για να εγκριθεί η
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΚΕΠΑ απαιτείται η θετική
ψήφος δεκαεπτά (17) µελών, ενώ στην συγκεκριµένη µας απόφαση ψήφισαν θετικά δεκατρία (13) µέλη και ως εκ τούτου δεν είχε την απαιτούµενη πλειοψηφία.
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει
εκ νέου απόφαση για την «Έγκριση της υπ’αριθ.158 /2015 απόφασης της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.), περί
κατάρτισης και ψήφισης οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2014», µε
την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών του
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.».
β) Το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.158/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ .ΕΠ.Α.) :
« Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Καταρτίζει τις κάτωθι οικονοµικές καταστάσεις από 1/1/2014
έως 31/12/2014:
• Την κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσεως.
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• Την κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
• Τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων.
• Την κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως.
όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα κείµενα αρµοδίως υπογεγραµµένα και
αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
2)Καταρτίζει την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της επιχείρησης, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
3)Η παρούσα να υποβληθεί µαζί µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απαιτούµενη έγκριση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.∆ηµάρχου, είδε την υπ’αριθ.πρωτ.153688/15734/4-12-15 απόφαση
του κ.Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρ.∆ιοικ. Πελοποννήσου, ∆υτ.Ελλάδος &
Ιονίου , το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.158/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας
(∆Η.Κ.ΕΠ.Α.) και έλαβε υπόψη του τις οικονοµικές καταστάσεις από
01.01.2014 έως 31.12. 2014, την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆Η.Κ.ΕΠ.Α, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 256 & 260
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ./114/τ.Α/08.06.2006), την υπ’αριθ. 50891/
10.09.2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. /1876/τ.Β/14.09.2007), της παρ.12δ του άρθρου 4 Κ.Φ.Α.Σ.-υπο-παρ.Ε.1 άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ.
/222/τ.Α/12.11.2012) και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06. 2010), µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.1) Xρ.Λαϊνά, 2) Γρ. Τριανταφυλλόπουλου, 3)
Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 4) Βασ.Τοµαρά, 5) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου, 6) Μιχ. Κωνσταντίνου,7) Βασ. Ανδρουτσόπουλου,8) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 9) Βασ.Φιλιππόπουλου & 10) Χρ. Γούτου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα, εποµένως µε (19) ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Των κάτωθι οικονοµικών καταστάσεων από 01.01.2014 έως 31.
12.2014 της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.
Α.), όπως αυτές εγκρίθηκαν µε την υπ’αριθ.158/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και συγκεκριµένα:
• Κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσεως.
• Κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
• Πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων.
• Κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµεταλλεύσεως.
2)Της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της επιχείρησης,
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όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 743/2015.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 748
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη -Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια, 10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός
∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.: 45482/10-12-2015, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρούσα η Πρόεδρος της Τ.Κ. Τράπεζας κα Ξανθή Παπακανέλλου,
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος και 4)Θεοφ. Σπηλιόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «Στο έγγραφο Σωµατείου Εργατοτεχνιτών
και υπαλλήλων ∆ήµου Αιγιαλείας σχετικά µε αυτοδίκαιη παράταση συµβασιούχων εργαζοµένων».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ( 8ο) εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα, το οποίο
οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει την υπ’ αριθ. πρωτ. 45812/1412-15 αίτηση του Σωµατείου Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων ∆ήµου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
«Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Ν. 4325/2015 (Α΄47) ο ∆ήµος έπρεπε να παρατείνει αυτοδικαίως µέχρι την 31-12-2015 τις υπάρχουσες συµβάσεις ή αυτές που είχαν λήξει επισυνάπτοντας ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου για τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης µέσα στο 2015.
Εν συνέχεια µε νέα διάταξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «βόσκιµες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» και το
άρθρο 50 που αντικαθιστά το άρθρο 49 του Ν. 4325/2015 και µε την
αριθ. γεν. 87 και ειδ. 30/01-12-2015 διάταξη του Υπουργείου Εσωτερικών, οι ισχύουσες συµβάσεις, που λήγουν έως την 31-12-2015 ή 30
µέρες νωρίτερα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την 31-12-2016 και όχι οι υπάρχουσες
οι οποίες θα λήξουν µέσα στο 2016.
∆εδοµένου ότι οι νέες συµβάσεις που θα λήξουν τον Απρίλιο 2016
θα αδυνατεί η ∆ηµοτική Αρχή να τις παρατείνει, της δίνεται η δυνατότητα χωρίς να αγωνιά εάν θα µπορεί να προσλάβει µε νέα σύµβαση, να
επαναπροσλάβει τους προηγούµενους µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία
και όπως έχετε την υποχρέωση σαν ∆ήµος να εφαρµόσετε το Νόµο αυτό,
ο οποίος ψηφίστηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες των ∆ήµων, που είναι,
όπως γνωρίζετε, πραγµατικές και πιεστικές. Γιατί όλοι γνωρίζετε ότι ο
∆ήµος µας αγωνιά κάθε φορά αν θα του εγκριθούν 8/µηνα, προκειµένου
να καλύψει τις ανάγκες του.
Ζητούµε, λοιπόν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που θα λάβει χώρα
σήµερα να παρθεί οµόφωνη απόφαση και παράλληλα να δίδεται η εξουσιοδότηση σε αρµόδιο της καθαριότητας ή στο νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου να συναινέσει ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου στο αίτηµα των
εργαζοµένων συµβασιούχων της προηγούµενης 8/µηνης να επαναπροσληφθούν και στη συνέχεια να παραταθεί η σύµβαση τους αυτοδίκαια
έως 31-12-2016 όπως ορίζει η παρούσα νοµοθεσία, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της καθαριότητας του ∆ήµου οι οποίες είναι πραγµατικές και πιεστικές.»
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. διαβάζει στο Σώµα τις παρακάτω διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 και του άρθρου 50 του ν.
4351/2015, καθώς και την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου
κ. Π. Κουρή, οι οποίες αναφέρουν τα εξής :
1)Άρθρο 49 του ν. 4325/2015: «Για την καθαριότητα των κτιρίων
των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.∆.∆., των
Ν.Π.Ι.∆. και των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την 31-122015 οι υπάρχουσες συµβάσεις ή επανασυνάπτονται µε την ίδια ηµεροµηνία λήξης ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου µε πρόσωπα που
απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων
και στις υπηρεσίες καθαριότητας µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».
2)Άρθρο 50 του ν. 4351/2015: «Για την καθαριότητα των κτιρίων
των δηµοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.∆.∆. και
των Ο.Τ.Α, καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των
Ο.Τ.Α παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι την 31-12-2016 οι ισχύουσες
συµβάσεις, καθώς και όσες έχουν λήξει µέχρι και 30 ηµέρες πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».
3)Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Παν.
Κουρή:
«Κατά τη διάταξη του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 «Για την καθαριότητα των δηµοσίων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.∆.∆.,
των Ν.Π.Ι.∆. και των Ο.Τ.Α. καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ., µπορούν να παρατείνονται µέχρι την 31.12.2015 οι
υπάρχουσες συµβάσεις ή να επανασυνάπτονται µε την ίδια ηµεροµηνία
λήξης ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου µε ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισµό των εν λόγω κτιρίων και στις
υπηρεσίες καθαριότητας µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης».
Από τη διατύπωση της ως άνω διάταξης είναι φανερό ότι η δυνατότητα παρατάσεως των συµβάσεων των εργαζοµένων στις υπηρεσίες
καθαριότητας ήταν δυνητική, ως τούτο προκύπτει από τη σαφή διατύπωση της διάταξης που αναφέρει ότι οι ΟΤΑ µπορεί να παρατείνουν. Περαιτέρω µε το Ν.4351/2015 και ειδικότερα µε το άρθρο 50 αυτού που αντικατέστησε την ως άνω διάταξη του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 ως εξής
«Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υπηρεσιών των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των Ο.Τ.Α. καθώς και
τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α. παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις,
καθώς και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και τριάντα (30)
ηµέρες πριν από την έναρξη του παρόντος νόµου κατά παρέκκλιση κάθε
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άλλης διάταξης». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 4.12.2015 ηµεροχρονολογία δηµοσίευσης του ΦΕΚ τεύχος Α αριθ.164.
Εδώ λοιπόν µε τη ρητή διατύπωση της προαναφερόµενης διάταξης
καθορίζεται ρητά:
α. Η αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση παράταση των συµβάσεων
και
β. Ο χρόνος λήξεως των συµβάσεων των τριάντα (30) ηµερών προ της
4.12.2015, δίχως να γίνεται νοµοθετική αναφορά σε επαναπρόσληψη.
Ο Νοµικός Σύµβουλος -Παν/της Κουρής.»
Μετά από τα παραπάνω ο ∆ήµαρχος Αιγιαλείας κ. Αθανάσιος Παναγόπουλος αναφερόµενος στο ανώτερο θέµα εξέθεσε τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 49 του ν. 4325 από 11-05-2015 που προέβλεπε την παράταση των συµβάσεων για την καθαριότητα των κτιρίων, ο ∆ήµος µας δεν
είχε απασχολούµενους το συγκεκριµένο διάστηµα µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε οκτάµηνη απασχόληση, προκειµένου να εξετάσει την περίπτωση εάν συµπεριλαµβάνονται στην ανωτέρω διάταξη, γιατί η σύµβαση τους είχε λήξει κατά τους µήνες Μάρτιο και
Απρίλιο του 2015.
Επειδή όµως ο ∆ήµος έχει ανάγκη προσωπικού καθαριότητος, εάν
το δικαστήριο δικαιώσει τους πρώην εποχικούς υπαλλήλους που προσλήφθηκαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε οκτάµηνη απασχόληση και παρατείνει τις συµβάσεις τους έως 31-12-2016,
όπως προβλέπει το άρθρο 50 του ν. 4351/2015, ο ∆ήµος θα τους επαναπροσλάβει για το συγκεκριµένο σκοπό των υπηρεσιών καθαριότητος.
Στο δικαστήριο θα παραστεί ως εκπρόσωπος του ∆ήµου η κ. Ψυχράµη, προκειµένου να εκφράσει τη βούληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την µε αριθ. πρωτ.:
45812/14-12-15 αίτηση του Σωµατείου Εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων
∆ήµου Αιγιαλείας, τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 και του
άρθρου 50 του ν. 4351/2015 και την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου
του ∆ήµου κ. Π. Κουρή, άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, τα όσα
εξέθεσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι και η Πρόεδρος του Σωµατείου κα
Μαρία Κοντεσοπούλου και έλαβε υπόψη και τις διατάξεις του άρθρ. 65
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/ σης
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν την ψηφοφορία ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµ.
Παναγιωτακόπουλος,
Οµόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
1)Ως εκπρόσωπος του ∆ήµου Αιγιαλείας η Αντιδήµαρχος κα
Βασιλική Ψυχράµη να παραστεί στο δικαστήριο, όπου θα εκδικαστεί το
αίτηµα των εργαζοµένων συµβασιούχων της προηγούµενης 8/µηνης απα-
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σχόλησης στο ∆ήµο Αιγιαλείας για την αυτοδίκαιη παράταση της σύµβασής τους έως 31-12-3016, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49
του ν. 4325/ 2015 και του άρθρου 50 του ν. 4351/2015, προκειµένου να
εκφράσει τη βούληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας για παράταση της σύµβασης λαµβανοµένου υπόψη ότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας έχει
ανάγκη των υπηρεσιών των εν λόγω εργαζοµένων, διότι καλύπτουν
πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, δεδοµένου ότι το προσωπικό του ∆ήµου, που απασχολείται στην υπηρεσία καθαριότητας, δεν
επαρκεί για τις ανάγκες του.
2)Εάν το δικαστήριο δικαιώσει τους πρώην εποχικούς υπαλλήλους
που προσελήφθηκαν στο ∆ήµο Αιγιαλείας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου µε οκτάµηνη απασχόληση και παρατείνει τις
συµβάσεις τους έως 31-12-2016, όπως προβλέπει το άρθρο 50 του ν.
4351/2015, ο ∆ήµος θα προβεί στην επαναπρόσληψή τους για το
συγκεκριµένο σκοπό των υπηρεσιών καθαριότητος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 748/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 749
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. : η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )

2
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 111.250,00 € από « 6η και 7η Εντολή ΣΑΤΑ 2015 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 41743/15 χρηµατικής εντολής του ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 111.250,00 € από «6η και
7η εντολή ΣΑΤΑ 2015»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 111.250,00 € από
η
«6 και 7η εντολή ΣΑΤΑ 2015»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.41743/2015 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ. Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2)Χρ. Γούτος και 3) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή χρηµατοδότησης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ του ποσού των 111.250,00 € από «6η και 7η εντολή ΣΑΤΑ 2015».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 749 /2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 751
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ.: η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση προϋπολογισµού και πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5α) οικον. έτους 2016
του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει
το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 152/2015 απόφασης του ∆.Σ. του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας», περί ψήφισης προϋπολογισµού και
πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5α ) οικον. έτους
2016, το οποίο έχει ως εξής:
« ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη σύνταξη και ψήφιση του Προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5α) οικονοµικού έτους 2016 του
Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο
έντυπο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Ο Προϋπολογισµός θα υποβληθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας
για έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152/2015 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ.152/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Σ/λίου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας», είδε την εισηγητική έκθεση, το σχέδιο του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων οικον.έτους 2016 , τον Πίνακα 5Α στοχοθεσίας
οικονοµικών αποτελεσµάτων, την αριθ.πρωτ.1425/2015 Βεβαίωση περί
χρηµατικού υπολοίπου στις 31-10-2015 του εν λόγω Ν.Π.∆.∆. και έλαβε
υπόψη του τις δ/ξεις παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.)
και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης », µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 2) Χρ. Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2)Χρ. Γούτος και 3) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος, εποµένως
µε (24) ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει την υπ’ αριθ.152/2015 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆
µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» περί ψήφισης προϋπολογισµού και πίνακα
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στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5α) οικον. έτους
2016, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζεται έχει ως εξής :
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ :
ΕΞΟ∆Α :
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

1.727.044,50 €
1.686.399,91 €
40.644,59 €

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ :
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 751/2015
O Γραµµατέας

1.727.044,50 €
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 753
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά
από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 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.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Ξανθή Παπακανέλλου,
Τ.Κ. Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: « Eγκριση της αναγκαιότητας : «Εκπόνηση
µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελετών ΑνανέωσηςΤροποποίησης Μ.Π.Ε & Α.Ε.Π.Ο του ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου , που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Προκειµένου η Υπηρεσία µας να προχωρήσει στην Ανανέωση
της Α.Ε.Π.Ο. (Άδεια Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) του Χ.Υ.Τ.Α.
Ανατολικής Αιγιάλειας και στην σύνταξη του Φακέλου ΤροποποίησηςΑνανέωσης της ΑΕΠΟ, θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαιτούµενες µελέτες για έργα βελτίωσης και µερικής αποκατάστασης του Χ.Υ.Τ.Α.
Συγκεκριµένα θα πρέπει να εκπονηθούν οι παρακάτω µελέτες:
1. Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης (Κατηγορία 13), ποσού
14.460,00€- Τάξης Πτυχίου Α΄ ή Β΄.
2. Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης (Κατηγορία 16), ποσού
14.460,00€- Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
3. Εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης (Κατηγορία 20), ποσού 6.620,00€
- Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
4. Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης (Κατηγ. 27), ποσού
14.460,00€-Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
Οι ανωτέρω µελέτες θα βαρύνουν τον κωδικό ΚΑ 207413.006 του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2015.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για την έγκριση της αναγκαιότητας: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Μ.Π.Ε. & Α.Ε.Π.Ο. ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΙΓΕΙΡΑΣ» και ειδικότερα:
1. Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης (Κατηγορία 13), ποσού
14.460,00€- Τάξης Πτυχίου Α΄ ή Β΄.
2. Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης (Κατηγορία 16), ποσού
14.460,00€- Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
3. Εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης (Κατηγορία 20), ποσού 6.620,00€
- Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
4. Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης (Κατηγ. 27), ποσού
14.460,00€-Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έτους 2015 του
∆ήµου και τον κωδικό ΚΑ 20-7413.006 στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη αντίστοιχη πίστωση.
3

Α∆Α: ΩΨ4ΟΩ6Χ-Κ8Β

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη εκπόνησης της ανωτέρω µελέτης, προκειµένου ο ∆ήµος Aιγιαλείας να προχωρήσει στην
τροποποίηση-ανανέωση της αδείας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του
ΧΥΤΑ Αιγείρας, την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ : Α-890/11-12-2015 της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας για την δέσµευση της
σχετικής πίστωσης, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2)Χρ. Γούτος και 3)
Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος,
Οµόφωνα
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της αναγκαιότητας για την : «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Μ.Π.Ε. & Α.Ε.Π.Ο. ΤΟΥ
Χ.Υ.Τ.Α. ΑΙΓΕΙΡΑΣ» και ειδικότερα:
1. Εκπόνηση Υδραυλικής Μελέτης (Κατηγορία 13), ποσού
14.460,00€- Τάξης Πτυχίου Α΄ ή Β΄.
2. Εκπόνηση Τοπογραφικής Μελέτης (Κατηγορία 16), ποσού
14.460,00€- Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
3. Εκπόνηση Γεωλογικής Μελέτης (Κατηγορία 20), ποσού 6.620,00€
- Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
4. Εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης (Κατηγ. 27), ποσού
14.460,00€-Τάξης Πτυχίου Α΄ή Β΄.
οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του έτους 2015 του
∆ήµου Αιγιαλείας και τον κωδικό ΚΑ 20-7413.006, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθ. Π.Α.Υ : Α-890/11-12-2015 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 753/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 754
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά
από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 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.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Ξανθή Παπακανέλλου,
Τ.Κ. Τράπεζας.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: « Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας : « Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α Αιγείρας».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου, που έχει
ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας επίχωσης απορριµµάτων στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) Αιγείρας.
Αναλυτικότερα, αφορά την διάστρωση και συµπύκνωση απορριµµάτων, την προµήθεια µεταφορά γαιωυλικών και κάλυψη µε αυτά του
ηµερήσιου όγκου των απορριµµάτων, την διαµόρφωση κλίσεων, την κατασκευή κάθε είδους αναχωµάτων µε ίδια µέσα και υλικά, την κατασκευή περιµετρικών τάφρων, την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων,
κ.λ.π. καθώς και όλες τις απαραίτητες προµήθειες ή µεταφορές που ενσωµατώνονται στις εργασίες. Ειδικότερα αντικείµενο των εργασιών είναι
η Υγειονοµική Ταφή των απορριµµάτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αιγείρας-Ακράτας-∆ιακοπτού στον Χ.Υ.Τ.Α. στην θέση Κακιχούνη της
∆.Ε. Αµπελοκήπων καθώς και όλων των απορριµµάτων που φθάνουν στο
χώρο διάθεσης ογκωδών µε ιδιωτικά µεταφορικά µέσα, εφόσον τυγχάνουν της έγκρισης του φορέα διαχείρισης.
Η ανάπτυξη της λεκάνης θα γίνεται σε στρώσεις πάχους 2,5-3,0 m
περίπου αρχίζοντας από το σηµείο που θα υποδεικνύεται από τον επιβλέποντα µε τα απορριµµατοφόρα να προσεγγίζουν το µέτωπο εργασίας µέσω του εκάστοτε εσωτερικού δροµολογίου.
Τα µηχανήµατα θα προωθούν τα απορρίµµατα προς το πρανές θα
το συµπιέζουν και κατόπιν θα καλύπτουν την νεοδηµιουργηθείσα επιφάνεια µε τα υλικά επικάλυψης.
Η εκφόρτωση των απορριµµάτων θα γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο µέτωπο εργασίας, τα µηχανήµατα θα προωθούν τα απορρίµµατα προς το πρανές από πάνω προς τα κάτω.
Το ύψος της τελικής στρώσης µετά την συµπίεση προκειµένου να
γίνει επικάλυψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5-3 m.
Κατά τη λειτουργία της κάθε στρώσης ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να
λαµβάνεται για την δηµιουργία - στην επιφάνεια της στρώσης - µικρής
κλίσης µε αντίθετη φορά προς το µέτωπο των εργασιών. Έτσι τα επιφανειακά και βρόχινα νερά δεν θα διέρχονται µέσα από το µέτωπο εργασιών αλλά θα οδεύουν περιφερειακά εκτός του χώρου διάθεσης. Τα παραγόµενα στραγγίσµατα µέσω του δικτύου συλλογής θα συγκεντρώνονται στα φρεάτια και τη δεξαµενή συλλογής στραγγισµάτων.
Η κλίση των µονίµων πρανών, εκτός αυτών που χαρακτηρίζονται
προσωρινά και πάνω στα οποία θα ακουµπήσουν οι επόµενες φάσεις, δεν
πρέπει σε καµία περίπτωση να υπερβαίνει το 3:1. Με την κλίση αυτή :
3
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• Επιτυγχάνεται ικανοποιητική σταθερότητα των πρανών και αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχίας τους.
• Αποφεύγονται οι διαβρώσεις τους, λόγω των συχνών βροχοπτώσεων.
• ∆ιευκολύνεται η κίνηση των στραγγισµάτων προς τον πυθµένα
της χωµατερής και αποφεύγεται η επιφανειακή και πλευρική διαρροή
τους.
• ∆ηµιουργείται πρόσφορο έδαφος για µελλοντικές φυτεύσεις
και για την συντήρηση τους.
• ∆ηµιουργείται ένα αισθητικά αποδεκτό νέο ανάγλυφο προσαρµοσµένο στην γύρω περιοχή, αποφεύγοντας την όποια «αισθητική προσβολή».
Με τον όρο «µόνιµα πρανή» καλούµε τα πρανή που δηµιουργούνται µε την καθ' ύψος ανάπτυξη του. Για τα πρανή αυτά πρέπει να υπάρχει ειδική και διαρκής µέριµνα, κυρίως από τον χειριστή του µηχανήµατος ώστε να διαµορφώνονται κατάλληλα.
Για την πραγµατοποίηση της συµπίεσης απαιτείται φορτωτής 15 tn
και άνω, ο οποίος διαστρώνει τα απορρίµµατα σε λεπτές στρώσεις των
30-50 cm χωρίς συνεχή κάλυψη µε χώµα (παρά µόνο στο τέλος της ηµέρας), µέχρι ύψους 3 m περίπου, δηλαδή όσο και το ύψος της κάθε στρώσης, η οποία καλύπτεται στο τέλος της διαµόρφωσης της.
Τα απορρίµµατα καλύπτονται στο τέλος κάθε µέρας µε κατάλληλο
υλικό επικάλυψης που θα έχει πάχους 15-20 cm για την επιφάνεια της διαµορφωµένης στρώσης και του µετωπικού πρανούς και 1 m. για τα
πλευρικά και µόνιµα ορατά πρανή, τα οποία δηµιουργούνται µε την
προώθηση του µετώπου εργασίας και µε κλίσεις που θα ορίζονται από
τον επιβλέποντα.
Ειδική πρόνοια πρέπει να ληφθεί όπως τα υλικά επικάλυψης είναι
κατάλληλης κοκκοµετρίας και σύστασης, ούτως ώστε να αποτελέσουν
«συνέχεια» - από υδραυλική άποψη - της επίχωσης των διατεθέντων απορριµµάτων.
Για τους λόγους αυτούς και για την εξασφάλιση της απαραίτητης
υδραυλικής επικοινωνίας µεταξύ των στρώσεων των απορριµµάτων πρέπει:
Η λήψη των υλικών επικάλυψης θα γίνεται από σηµεία της ευρύτερης περιοχής εντός του ΧΥΤΑ, από µέρη που θα υποδεικνύονται από
τον επιβλέποντα. Επίσης κατάλληλα υλικά επικάλυψης µπορούν να εισέρχονται στο ΧΥΤΑ και µε µέριµνα του αναδόχου από πραγµατοποιούµενα έργα στην ευρύτερη περιοχή της ∆.Ε. του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Κατά τους θερινούς µήνες και τις περιόδους ξηρασίας πρέπει να
λαµβάνεται µέριµνα, για την διαβροχή της επιφάνειας εργασίας και του
εσωτερικού δροµολογίου όσες φορές χρειάζεται ηµερησίως (το ελάχιστο
δυο φορές) για την αποφυγή δηµιουργίας σκόνης.
Επίσης πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για την
αποφυγή έναρξης πυρκαγιάς και να διαθέτονται τα αναγκαία µέσα για
την έγκαιρη κατάσβεσή της, µόλις εκδηλωθεί. Ο χώρος εργασίας υπόκει4
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ται στον έλεγχο όλων των αρµοδίων για την προστασία του περιβάλλοντος υπηρεσιών και αρχών και πρέπει να ακολουθούνται όλες τις υποδείξεις τους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος όπως αυτά περιγράφονται
στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.
Επί τόπου θα υπάρχουν τα αναγκαία µηχανήµατα για την έντεχνη
εκτέλεση των εργασιών της Υγειονοµικής Ταφής, τα οποία κατ' ελάχιστον θα είναι:
• Φορτωτής (ισχύος 40 µέχρι 45 ΗΡ)
• Περιστρεφόµενος εκσκαφέας
• Φορτηγό ανατρεπόµενο ωφέλιµου φορτίου 17t.
Στον χώρο των εργασιών πρέπει να υπάρχει καθηµερινά το σύνολο
των µηχανηµάτων, ένας χειριστής-οδηγός και ένας εργάτης (που θα εκτελεί χρέη σηµατωρού-κουµανταδόρου για το άδειασµα των απορριµµατοφόρων καθώς επίσης θα φροντίζει για την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα
σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών
εργασίας που ισχύουν. Το προσωπικό του αναδόχου που εργάζεται στο
ΧΥΤΑ, µε ευθύνη του, θα φέρει υποχρεωτικά φόρµα εργασίας, γάντια
και ελαστικά υποδήµατα (µπότες).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να κρατάει ηµερολόγιο εργασιών. Θα
υπάρχει έλεγχος από την επίβλεψη, της ποιότητας των εργασιών σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο του αναδόχου.
Η εφαρµογή της Υγειονοµικής Ταφής σύµφωνα µε τα παραπάνω
θα πιστοποιείται µε την προσυπογραφή δελτίου από τον επιβλέποντα. Με
βάση τα δελτία αυτά θα συντάσσονται οι µηνιαίοι λογαριασµοί.
Η ανωτέρω υπηρεσία θα καλύψει διάστηµα πενήντα δύο (52) ηµερών εργασίας σε συνολική προθεσµία πέντε (05) µηνών περίπου, από την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η εργασία θα γίνει µε Απευθείας Ανάθεση, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην παρούσα µελέτη και τις διατάξεις του Ν. 3463/06
(Φ.Ε.Κ. 114Α/08-06-06), του Π.∆. 28/80, του Ν. 2362/1995 και του Ν.
3852/10.
Το κόστος της εργασίας είναι ανοιγµένο σε Ηµέρα Εργασίας και
περιλαµβάνει την εργασία όπως αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στο
αναλυτικό τιµολόγιο της µελέτης.
Εποµένως, η παρούσα µελέτη έχει συνολικό προϋπολογισµό
19.760,00 ευρώ µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.304,80 ευρώ
λόγω Φ.Π.Α. 23%.
Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω εργασίας θα γίνει από Πόρους του
∆ήµου Αιγιαλείας και θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6162.002 του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015.
Εισηγούµαι την λήψη απόφασης για:
1. Την αναγκαιότητα της ανωτέρω υπηρεσίας: «Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας».
5
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2. Την έγκριση της υπ’ αρ. 83/2015 µελέτης, του προϋπολογισµού
και του τρόπου εκτέλεσης (Απευθείας Ανάθεση) της υπηρεσίας
«Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας».
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της
υπ’αριθ.83/2015 Μελέτης που έχει συντάξει η κα Φωτεινή Αλεξοπούλου,
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.Α-876/7-12-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, για την δέσµευση της σχετικής πίστωσης,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/ τ.Α/08.
06.2006), του Π.∆.28/1980, του Ν.2362/1995 και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ : 1) Κων. Παπακωνσταντίνου, 2)
Βασ.Τοµαρά, 3) Βασ.Ανδρουτσόπουλου, 4) Μιχ.Κωνσταντίνου & 5)
Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλου που δήλωσαν «παρών» σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος) και 6) Χρ.Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.1)
∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2) Χρ.Γούτος , 3) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος
και 4) πριν την ψηφοφορία ο κ.Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, εποµένως
µε ( 19 ) ψήφους υπέρ κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1) Αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Επίχωση απορριµµάτων
Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας».
2) Της υπ’αριθ.83/2015 Μελέτης της υπηρεσίας «Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας», που έχει συντάξει η κα Φωτεινή Αλεξοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Kαθαριότητας &
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
3) Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 24.304,80 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, σε
βάρος του Κ.Α.20-6162.002 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015. Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω υπηρεσίας θα γίνει από
Πόρους του ∆ήµου Αιγιαλείας.
4) Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), του Π.∆.28/1980, του Ν.2362/
1995 και του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 754 /2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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