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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:166
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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 ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)

Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση της υπ’αριθ.39/2016 απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορά τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση
των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών (∆ηµοτολόγιο-Ληξιαρχείο-Πρωτόκολλο)
του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως προς το εµβαδόν του ακινήτου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου
Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’αριθ.39/2016 απόφασή του, η
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.24362/2326/09.03.2016 όµοια του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, οµόφωνα ενέκρινε την αναγκαιότητα µίσθωσης
ακινήτου, µε εµβαδόν περίπου 80,00-100,00 τ.µ., προκειµένου να στεγαστούν οι ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του ∆ήµου µας, ήτοι το ∆ηµοτολόγιο, το
Ληξιαρχείο και το Πρωτόκολλο.
Κρίνεται σκόπιµο να τροποποιηθεί η ανωτέρω απόφαση µόνο ως
προς το εµβαδόν του ακινήτου, διότι θεωρούµε πως τα τετραγωνικά που
ορίσαµε δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των Τµηµάτων που
πρόκειται να στεγαστούν εκεί. Θεωρούµε ότι το ακίνητο δεν θα πρέπει να
έχει εµβαδόν µικρότερο των 130,00 τ.µ. και να µην ξεπερνά τα 140,00
τ.µ.
Κατά τα λοιπά η υπ’αριθ.39/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα παραµείνει ως είχε».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη τροποποίησης της υπ’αριθ.39/2016 απόφασής του, η
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.24362/2326/09.03.2016 όµοια του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, µόνο ως προς το εµβαδόν του κτιρίου προκειµένου να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των τµηµάτων που θα στεγαστούν
εκεί, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» και του Π.∆.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.
1981) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των
∆ήµων και Κοινοτήτων», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’αριθ.39/2016 απόφασής του, η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.24362/2326/09.03.2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής

Ελλάδας και Ιονίου, µόνο ως προς το εµβαδόν του ακινήτου που πρόκειται να µισθωθεί, το οποίο ορίζεται από 130,00 έως και 140,00 τ.µ.
Κατά τα λοιπά, η υπ’αριθ.39/2016 απόφαση ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 166/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:167
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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 ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)

Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση-συµπλήρωση της υπ’αριθ.688/
2015 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, περί έγκρισης κανονιστικής πράξης για τη λειτουργία περιπτέρων στο ∆ήµο Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος
της υπ’αριθ.32/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας περιπτέρων του ∆ήµου Αιγιαλείας ως
προς την παρ.1 του άρθρου 5, την παρ.2 του άρθρου 8 και το άρθρο 9 και
συγκεκριµένα διαµορφώνεται ως κατωτέρω:
Άρθρο 5
Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων
1. Τα περίπτερα που θα αδειοδοτηθούν από την ψήφιση της παρούσης
τροποποίησης και εξής εκτός των ανωτέρω στην παρ.2 του άρθρου 8 θα
πρέπει να διατηρούν ελάχιστο πλάτος 1,50 µ. για τη συνεχή, ασφαλή και
ανεµπόδιστη διέλευση κάθε κατηγορίας πεζών του άρθρου 2 της υπ’αριθ.
52907/09 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το µήκος της εµπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το
πλάτος του πεζοδροµίου τότε θα καθορίζεται ο µέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος, κατά θέση και πλάτος.
Άρθρο 8
Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
2. Ο µέγιστος παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου, µη συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής του περιπτέρου και έκτασης εντός του κινητού
προστεγάσµατος (τέντας) του περιπτέρου και σε περίπτερα που ήδη λειτουργούν θα είναι ως εξής:
Α)Στις πλατείες ή σε πεζοδρόµια, ο µέγιστος παραχωρούµενος χώρος, µη συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής δεν θα υπερβαίνει τα 4,00
τ.µ, κατόπιν έγγραφης άδειας και ελέγχου της Τµήµατος Τροχαίας Ελληνικής Αστυνοµίας & της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, και
αφού ο ενδιαφερόµενος µε την αίτηση του προσκοµίσει και τοπογραφικό
σχέδιο.
Β)Σε περιπτώσεις περιπτέρων που βρίσκονται σε απόσταση έως
100 µέτρα από τις παραλίες, ο µέγιστος παραχωρούµενος χώρος, µη συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής, δεν θα υπερβαίνει τα 6,00τ.µ., κατόπιν έγγραφης άδειας και ελέγχου της Τµήµατος Τροχαίας Ελληνικής
Αστυνοµίας & της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, και αφού
ο ενδιαφερόµενος µε την αίτηση του προσκοµίσει και τοπογραφικό σχέδιο.

Γ)Σε περίπτερα που βρίσκονται µπροστά από προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών, ο µέγιστος παραχωρούµενος χώρος, µη συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής, δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 τ.µ., κατόπιν
έγγραφης άδειας και ελέγχου της Τµήµατος Τροχαίας Ελληνικής Αστυνοµίας & της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, και αφού ο ενδιαφερόµενος µε την αίτηση του προσκοµίσει και τοπογραφικό σχέδιο.
Άρθρο 9
∆ιάταξη ψυγείων, προθηκών, σταντ κ.τ.λ. εφαπτόµενων των
περιπτέρων και άλλες διατάξεις.
Οι περιπτερούχοι δύνανται να χρησιµοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, πέραν του απαιτούµενου για τον οικίσκο του περιπτέρου τους:
α)για την εγκατάσταση ψυκτικών θαλάµων (ψυγεία) και προθηκών έκθεσης των προς πώληση τυποποιηµένων τροφίµων και ποτών (σύµφωνα µε
τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις περί διάθεσης τροφίµων και ποτών)
έξω από το περίπτερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται µε
κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυµονεί κινδύνους και β) ενός (1)
σταντ µέγιστων διαστάσεων 1µ.Χ 1µ., εφόσον δεν διατίθενται εφηµερίδες και περιοδικός τύπος. Ο συνολικά χρησιµοποιούµενος κοινόχρηστος
χώρος (ψυγεία προθήκες και σταντ) δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα τέσσερα (4) τ.µ., συµπεριλαµβανοµένων και των διαδρόµων εξυπηρέτησης του κοινού, εξαιρουµένων των περιπτώσεων Ι2 και Ι3 του άρθρου 8.
Κατά εξαίρεση και εφόσον από το περίπτερο διατίθενται εφηµερίδες και περιοδικός τύπος, επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός (1) ακόµα
σταντ.
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου
κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των πεζών.
Στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καµία
µόνιµη κατασκευή όπως υποστυλώµατα, δάπεδα ή καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.
Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου θα είναι ευθύνη του περιπτεριούχου.
Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει
την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας, από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, που θα πρέπει να
γίνεται στο τέλος του έτους για το επόµενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόµενος µεταξύ άλλων θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει σχεδιάγραµµα κάτοψης του προς χρήση χώρου, εγκεκριµένο από τη
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο οποίο θα εµφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειµένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (οικίσκος, ψυγεία, σταντ κ.λ.π.) καθώς και ο απαραίτητος διάδροµος διέλευσης πεζών. Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιάγραµµα µε προηγού-

µενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραµµένη και θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί µη µεταβολής στη διάταξη των αντικειµένων του κατατεθέντος σχεδιαγράµµατος.
Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την ανωτέρω
αρµόδια ∆/νση µετά τη συναίνεση του Α.Τ. και τη καταβολή του αναλογούντος τέλους.
Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται-διαγραµµίζεται µε κίτρινη γραµµή, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου θα επιβάλλονται τα πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, άρθρο 6 του Ν.1900/1990 (Φ.Ε.Κ.125 Α)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.32/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του, την υπ’αριθ.688/2015 απόφασής
του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.1942/227/22.01.2016 όµοια
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.4093/
2012 (Φ.Ε.Κ.222/τ.Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής
του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.4257/
2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών», της περ.δ.1 της παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων», του άρθρου 65 και της περ.Βv της παρ.1 του άρθρου
73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆ηµητρίου Μπούρδου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα και των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Βασιλείου Φιλιππόπουλου και 3)Βασιλείου
Ανδρουτσόπουλου, 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 έξι (26) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
1)Την τροποποίηση-συµπλήρωση της υπ’αριθ.688/2015 απόφασής
του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.1942/227/22.01.2016 όµοια
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης της Κανονιστικής Πράξης που
αφορά τη λειτουργία των περιπτέρων που λειτουργούν εντός των ορίων

του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως προς την παρ.1 του άρθρου 5, την παρ.2 του
άρθρου 8 και το άρθρο 9, τα οποία διαµορφώνονται ως ακολούθως:
Άρθρο 5
Γενικές αρχές τοποθέτησης περιπτέρων
1. Τα περίπτερα που θα αδειοδοτηθούν από την ψήφιση της παρούσης
τροποποίησης και εξής εκτός των ανωτέρω στην παρ.2 του άρθρου 8 θα
πρέπει να διατηρούν ελάχιστο πλάτος 1,50 µ. για τη συνεχή, ασφαλή και
ανεµπόδιστη διέλευση κάθε κατηγορίας πεζών του άρθρου 2 της υπ’αριθ.
52907/09 απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το µήκος της εµπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το
πλάτος του πεζοδροµίου τότε θα καθορίζεται ο µέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος, κατά θέση και πλάτος.
Άρθρο 8
Μέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
2. Ο µέγιστος παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου, µη συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής του περιπτέρου και έκτασης εντός του κινητού
προστεγάσµατος (τέντας) του περιπτέρου και σε περίπτερα που ήδη λειτουργούν θα είναι ως εξής:
Α)Στις πλατείες ή σε πεζοδρόµια, ο µέγιστος παραχωρούµενος χώρος, µη συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής δεν θα υπερβαίνει τα 4,00
τ.µ, κατόπιν έγγραφης άδειας και ελέγχου της Τµήµατος Τροχαίας Ελληνικής Αστυνοµίας & της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, και
αφού ο ενδιαφερόµενος µε την αίτηση του προσκοµίσει και τοπογραφικό
σχέδιο.
Β)Σε περιπτώσεις περιπτέρων που βρίσκονται σε απόσταση έως
100 µέτρα από τις παραλίες, ο µέγιστος παραχωρούµενος χώρος, µη συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής, δεν θα υπερβαίνει τα 6,00τ.µ., κατόπιν έγγραφης άδειας και ελέγχου της Τµήµατος Τροχαίας Ελληνικής
Αστυνοµίας & της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, και αφού
ο ενδιαφερόµενος µε την αίτηση του προσκοµίσει και τοπογραφικό σχέδιο.
Γ)Σε περίπτερα που βρίσκονται µπροστά από προθήκες καταστηµάτων ή υπηρεσιών, ο µέγιστος παραχωρούµενος χώρος, µη συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής, δεν θα υπερβαίνει τα 2,00 τ.µ., κατόπιν
έγγραφης άδειας και ελέγχου της Τµήµατος Τροχαίας Ελληνικής Αστυνοµίας & της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, και αφού ο ενδιαφερόµενος µε την αίτηση του προσκοµίσει και τοπογραφικό σχέδιο.
Άρθρο 9
∆ιάταξη ψυγείων, προθηκών, σταντ κ.τ.λ. εφαπτόµενων των
περιπτέρων και άλλες διατάξεις.
Οι περιπτερούχοι δύνανται να χρησιµοποιούν επιπλέον κοινόχρηστο χώρο, πέραν του απαιτούµενου για τον οικίσκο του περιπτέρου τους:
α)για την εγκατάσταση ψυκτικών θαλάµων (ψυγεία) και προθηκών έκθε-

σης των προς πώληση τυποποιηµένων τροφίµων και ποτών (σύµφωνα µε
τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις περί διάθεσης τροφίµων και ποτών)
έξω από το περίπτερο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται µε
κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυµονεί κινδύνους και β) ενός (1)
σταντ µέγιστων διαστάσεων 1µ.ω x 1µ., εφόσον δεν διατίθενται εφηµερίδες και περιοδικός τύπος. Ο συνολικά χρησιµοποιούµενος κοινόχρηστος
χώρος (ψυγεία προθήκες και σταντ) δεν θα υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα τέσσερα (4) τ.µ., συµπεριλαµβανοµένων και των διαδρόµων εξυπηρέτησης του κοινού, εξαιρουµένων των περιπτώσεων Ι2 και Ι3 του άρθρου 8.
Κατά εξαίρεση και εφόσον από το περίπτερο διατίθενται εφηµερίδες και περιοδικός τύπος, επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός (1) ακόµα
σταντ.
Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου
κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα στην κίνηση των πεζών.
Στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο δεν επιτρέπεται καµία
µόνιµη κατασκευή όπως υποστυλώµατα, δάπεδα ή καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.
Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου θα είναι ευθύνη του περιπτεριούχου.
Η χρήση του παραχωρηθέντος κοινόχρηστου χώρου προϋποθέτει
την έκδοση άδειας, ετήσιας διάρκειας, από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Στην αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής, που θα πρέπει να
γίνεται στο τέλος του έτους για το επόµενο έτος ή στις αρχές του νέου έτους, ο ενδιαφερόµενος µεταξύ άλλων θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέτει σχεδιάγραµµα κάτοψης του προς χρήση χώρου, εγκεκριµένο από τη
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο οποίο θα εµφανίζεται η ακριβής διάταξη των αντικειµένων που πρόκειται να τοποθετηθούν (οικίσκος, ψυγεία, σταντ κ.λ.π.) καθώς και ο απαραίτητος διάδροµος διέλευσης πεζών. Σε περίπτωση που έχει καταθέσει σχεδιάγραµµα µε προηγούµενου έτους αίτηση, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραµµένη και θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί µη µεταβολής στη διάταξη των αντικειµένων του κατατεθέντος σχεδιαγράµµατος.
Η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα χορηγείται από την ανωτέρω
αρµόδια ∆/νση µετά τη συναίνεση του Α.Τ. και τη καταβολή του αναλογούντος τέλους.
Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται-διαγραµµίζεται µε κίτρινη γραµµή, µε µέριµνα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου, ώστε να καθίσταται ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου θα επι-

βάλλονται τα πρόστιµα και οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα Νοµοθεσία, άρθρο 6 του Ν.1900/1990 (Φ.Ε.Κ.125 Α).
2)Τη δηµοσίευση περίληψης της παρούσας απόφασης σε ηµερήσια
τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Κατά τα λοιπά η υπ’αριθ.688/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 167/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:168
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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 ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)

Για το αντικείµενο:«Έγκριση και υπογραφή νέας Προγραµµατικής
Σύµβασης για υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισµών από ∆ήµο Ερινεού έως ∆ήµο Αιγείρας» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου
Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 6-6-2011 υπογράφθηκε η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ
∆ήµου Αιγιαλείας (ως καθολικός διάδοχος του Συνδέσµου σύµφωνα µε
το Πρόγραµµα «Καλλικράτης») και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (ως διάδοχος της Περιφέρειας
σύµφωνα µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης») για την υλοποίηση της
πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ
∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» µε συνολικό εγκεκριµένο προϋπολογισµός
39.077.166 €.
Η εν λόγω πράξη είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013 µε κωδικό
ΟΠΣ 322631 και έχει µέχρι σήµερα υλοποιηθεί στο µέγιστο ποσοστό της,
µε φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος.
Προκειµένου να συνεχιστεί η εκτέλεση της ανωτέρω πράξης και
να ολοκληρωθεί θα πρέπει να ενταχθεί στο νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014 2020.
Σύµφωνα µε την υπ’αρ.2572/7-3-2016 πρόσκληση της Ειδικής
Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ & ΤΑ του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, η ανωτέρω πράξη θα πρέπει
να ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας Νο 14 ¨∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, αφού πρώτα υπογραφεί νέα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου
Αιγιαλείας (Κύριος του Έργου) και της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
(Φορέας Υλοποίησης) η οποία θα υποβάλει και το σχετικό αίτηµα ένταξης της πράξης.
Η νέα πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» είναι συνολικού προϋπολογισµού
5.561.926,83 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων και τα βασικά χαρακτηριστικά
της είναι τα ακόλουθα:
1. Τίτλος Πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ
∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».

1.1 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ∆ΗΜΟ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ».
1.2 Τεχνικός Σύµβουλος του έργου
1.3 Ηλεκτροδότηση Α/Σ
1.4 Αρχαιολογία
1.5 Αναβάθµιση του κεντρικού αντλιοστασίου λυµάτων Αιγίου
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
4. Φορέας λειτουργίας: ∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης
Στο Υποέργο 1, Αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης κεντρικών
αποχετευτικών αγωγών, µήκους 8.763,66 µµ από PVC σειράς 41 και
HDPE 10atm διαφόρων διαµέτρων, ολοκλήρωση δώδεκα (12) Α/Σ και
κατασκευή ενός (1) (Α/Σ - ΕΑS7) στους παραλιακούς οικισµούς από
πρώην ∆ήµο Ερινεού έως πρώην ∆ήµο Αιγείρας.
Στο Υποέργο 2 συµπεριλαµβάνονται τα καθήκοντα τεχνικού συµβούλου
από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της κατασκευής και δοκιµαστικής λειτουργίας του έργου µε βάση τις διατάξεις του Ν.3316/05.
Το Υποέργο 3, αφορά στην ηλεκτροδότηση των Α/Σ και προβλέπεται να
κατασκευαστεί από τη ∆ΕΗ και το ∆. Αιγιαλείας.
Το Υποέργο 4, αφορά στη κάλυψη των δαπανών αρχαιολογικής επίβλεψης σκαπτικών εργασιών του Υποέργου 1.
Το Υποέργο 5, αφορά στην Αναβάθµιση του κεντρικού αντλιοστασίου
λυµάτων Αιγίου και πιο συγκεκριµένα σε Εργα Π-Μ µε κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού µήκους 354,00 m από HDPE 315 ΡΝ 10 ΑΤΜ και έργα Η-Μ µε αναβάθµιση του εξοπλισµού του Α/Σ.
Και αντίστοιχων προϋπολογισµών:
Προϋπολογισµός υποέργου 1
4.417.734,87€
Προϋπολογισµός υποέργου 2
168.979,86€
Προϋπολογισµός υποέργου 3
33.212,10€
Προϋπολογισµός υποέργου 4
450.000,00€
Προϋπολογισµός υποέργου 5
492.000,00€
Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης
5.561.926,83€
Κατόπιν των ανωτέρω και αφού λάβουµε υπόψη ότι
α)δυνητικά δικαιούχος είναι ο ∆ήµος Αιγιαλείας και
β)την υλοποίηση της πράξης µέχρι τώρα από την Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδος και τις αναληφθείσες από αυτή νοµικές δεσµεύσεις σύµφωνα µε την νοµοθεσία εκτέλεσης των ∆ηµοσίων Έργων
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1. Την έγκριση των όρων της νέας Προγραµµατικής Σύµβασης (του
άρθρου 100 του Ν.3852/2010) (συνηµµένα σχέδιο νέας Προγραµ-

µατικής Σύµβασης) για υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΈΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ»
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος Αιγιαλείας για να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες και την υπογραφή όλων των απαραίτητων
εγγράφων, µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας (κύριος του έργου) και
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Φορέας Υλοποίησης)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.πρωτ.2572/07.03.2016 πρόσκληση της Ειδικής Γραµµατείας ∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. & Τ.Α. του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, την ανάγκη υπογραφής νέας Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας (Κύριος του Έργου) και της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Φορέας Υλοποίησης) η οποία θα υποβάλει και το σχετικό αίτηµα ένταξης της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΈΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» στο νέο
Πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2014-2020, το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας είναι
δυνητικά δικαιούχος, καθώς επίσης και ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της πράξης µέχρι τώρα και έχει αναλάβει τις νοµικές δεσµεύσεις σύµφωνα µε την νοµοθεσία εκτέλεσης
των ∆ηµοσίων Έργων, το υπ’αριθ.πρωτ.81778/2190/οικ/29.03.2016
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 100 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση των όρων της νέας Προγραµµατικής Σύµβασης του
άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ως το συνηµµένο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, για υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ∆ΗΜΟ
ΕΡΙΝΕΟΥ ΈΩΣ ∆ΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» στα πλαίσια του Προγράµµατος
ΕΣΠΑ 2014-2020.
2)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου προκειµένου να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες και την
υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων, µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας (κύριος του έργου) και της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος (Φορέας
Υλοποίησης).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 168/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:170
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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 ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώ1

της,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4042/13-2-2012, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια, εκλέγουν τους αιρετούς αντιπροσώπους των ∆ήµων
στα ∆ιοικητικά Συµβούλια και τη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση ανώνυµης Εταιρίας ΟΤΑ των υφιστάµενων Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ∆ΣΑ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν.
3463/2006 προκειµένου περί συνδέσµων και τις διατάξεις του Ν.2190/
1920 προκειµένου περί ανωνύµων εταιριών. Σε περίπτωση συνδέσµου
που η περιοχή ευθύνης του συµπίπτει ή είναι µικρότερη από τα διοικητικά όρια του ∆ήµου του άρθρου 1 του Ν.3852/2010, τότε ο ΦΟ∆ΣΑ λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου αυτού. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του νοµικού αυτού προσώπου αποτελείται από πέντε µέλη, τα οποία εκλέγονται
µεταξύ των µελών του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ένα τουλάχιστον
εκ των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγεται από τη µειοψηφία
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των υφιστάµενων
Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων συγκροτούνται εντός τριάντα
ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος. Το τελευταίο εδάφιο έως παρ.
4 του άρθρ.104 του Ν.3852/2010 καταργείται. Η συγκρότηση νέων ∆ιοικητικών Συµβουλίων στους ανωτέρω φορείς, που έγινε από 1-1-2011 και
µετά είναι νόµιµη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας
παραγράφου.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η περιοχή ευθύνης του ΦΟ∆ΣΑ της
ης
4 ∆ιαχειριστικής Ενότητας Ν.Αχαΐας, στον οποίο µετέχουν οι πρώην
∆ήµοι: Αιγείρας, Ακράτας, και ∆ιακοπτού, είναι µικρότερη από τα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας, που συντάχθηκε µε το άρθρο 1 του
Ν.3852/2010 και συνεπώς ο ΦΟ∆ΣΑ αυτός λειτουργεί ως Ν.Π.∆.∆. του
∆ήµου µας και το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο αποτελείται από πέντε µέλη,
τα οποία εκλέγονται µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ένα
δε τουλάχιστον εξ’ αυτών εκλέγεται από τη µειοψηφία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Επειδή η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που είχε
εκλεγεί µε την υπ’ αριθ.81/2012 Α.∆.Σ. έληξε, πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εκλέξει πέντε δηµοτικούς συµβούλους ως µέλη του ΦΟ∆ΣΑ
της 4ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να
προέρχεται από τη µειοψηφία».
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος αφού πήρε το λόγο, πρότεινε ως Μέλη από την πλειοψηφία τους κ.κ.: 1)Αθανάσιο Παναγόπουλο, ∆ήµαρχο,
2)∆ηµήτριο Φιλιππάτο Αντιδήµαρχο, 3)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδήµαρχο και 4)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ενώ από τη
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µειοψηφία πρότεινε τον κ. Βασίλειο Τοµαρά, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, οι οποίοι και αποδέχθηκαν την πρόταση.
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
προβεί στην εκλογή των µελών µε φανερή ψηφοφορία. Αφού ψήφισαν µε
ανάταση του χεριού όλοι οι παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι καθώς επίσης και ο κ. ∆ήµαρχος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστράτιου Βαρδάκη και 2)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, οι οποίοι είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος, καθώς και του ∆ηµοτικού
Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών» κατά τη ψηφοφορία, [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], έλαβαν τις κάτωθι ψήφους:
1)Αθανάσιος Παναγόπουλος, ∆ήµαρχος, είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
3)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, Αντιδήµαρχος, είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
4)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, είκοσι οκτώ (28)
ψήφους.
5)Βασίλειος Τοµαράς, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
Εποµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας,
ΕΚΛΕΓΕΙ
Ως Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης ∆ιαχειριστικής Ενότητας Νοµού Αχαΐας, τους κάτωθι πέντε (5) αιρετούς του ∆ήµου Αιγιαλείας:
1)Αθανάσιο Παναγόπουλο, ∆ήµαρχο, µε είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
2)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, Αντιδήµαρχο, µε είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
3)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδήµαρχο, µε είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
4)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε είκοσι οκτώ
(28) ψήφους.
5)Βασίλειο Τοµαρά, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε είκοσι οκτώ (28) ψήφους.
Το πρακτικό αυτό πήρε αριθµό 170/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.176
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου στο ισόγειο
του κτιρίου, όπου συστεγάζονται το 4ο Νηπιαγωγείο και το 3ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας
(∆.Ε.Π.) Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.06/2016 απόφαση της ∆.Ε.Π. Αιγιαλείας, αποφασίστηκε να δοθεί θετική γνωµοδότηση ως προς την ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου στο ισόγειο του κτηρίου, όπου συστεγάζονται το 4ο Νηπιαγωγείο και το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου.
Σύµφωνα µε έγγραφο της ∆/σης του 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου µε
αρ.πρωτ.33/15-03-2016 στο οποίο αναφέρεται ότι φιλοξενείται το µοναδικό Τµήµα Ένταξης της περιοχής µας, µε εµβέλεια από Καµάρες µέχρι
Ακράτα και ότι από το σχολικό έτος 2007-2008 που λειτουργεί το Τµήµα
Ένταξης, η αύξηση του αριθµού µαθητών µε αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες είναι ραγδαία.
Από τον αριθµό των δύο έως τριών µαθητών τα πρώτα χρόνια, ο αριθµός έχει εκτοξευθεί στους 10-11 µαθητές ανά σχολική χρονιά. Το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπίων αυτών θα έπρεπε να φοιτά σε Ειδικό Νηπιαγωγείο, σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του ΚΕ∆∆Υ Αχαΐας, αλλά δεδοµένου ότι δεν υπάρχει τέτοια δοµή παρακολουθούν το πρόγραµµα του
Τµήµατος ένταξης του 4ου Νηπιαγωγείου.
Με τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Αιγίου, κ. Τριαντάφυλλου Κιντή έχει παραχωρηθεί µια αίθουσα στο ισόγειο του κτηρίου, για την ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου στο χώρο.
Συνεπώς, η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
Στην απόφαση αυτή κατέληξε η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου της ∆.Ε.Π. κ. Σταυροπούλου-Ψυχράµη Βασιλικής και την υπ’αριθ.9/2016 απόφαση και µε αρ.
πρωτ.35/18-03-2016 θετική γνωµοδότηση της ∆/νσης Α/βαθµιας
Εκπ/σης, καθώς και το υπ’αρ.33/15-03-2016 έγγραφο της ∆/νσης του 4ου
Νηπιαγωγείου Αιγίου.
Επίσης η ∆.Ε.Π. έλαβε υπόψη της:
Α)Τον Ν.1566/1985 άρθρο 50 παρ.3: η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στον δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και
παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
Β)Το άρθρο 11 του Ν.1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών µονά3

δων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων και
δηµοτικών σχολείων γίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάργηση συγχώνευση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασµός νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων, µε την επιφύλαξη
της παρ.13 του άρθρου 4 του ν.1566/1985, η συγχώνευση τοµέων ή τµηµάτων σε τεχνικά-επαγγελµατικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία
πολυκλαδικά λύκεια, η διαίρεση και τη µεταφορά της έδρας των δηµοτικών σχολείων γίνονται µε αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέµατα των προηγούµενων παραγράφων γνωµοδοτεί το δηµοτικό συµβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.
1566/1985».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆.Σ. Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά, γιατί θεωρώ ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η Ειδική Αγωγή στην Αιγιάλεια, σε όλες τις βαθµίδες της εκπ/σης και να νιώσουν οι γονείς και τα παιδιά ασφάλεια και αποδοχή. Πέρα όµως από αυτό, η επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα λειτουργήσει υποβοηθητικά µε στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ενσωµάτωση και συνεκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες.
Πέρα όµως από αυτό, η επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, θα λειτουργήσει υποβοηθητικά µε στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ενσωµάτωση και συνεκπαίδευση των παιδιών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.6/2016
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.
πρωτ.33/15.03.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης του 4ου Νηπιαγωγείου Αιγίου, τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιευθυντή του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, κ. Τριαντάφυλλου Κιντή, την υπ’αριθ.9/2016 απόφαση µε αριθ.
πρωτ.35/18.03.2016 θετική γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, το γεγονός ότι αυτή τη στιγµή στο 4ο Νηπιαγωγείο Αιγίου,
φιλοξενείται το µοναδικό Τµήµα Ένταξης της περιοχής, µε εµβέλεια από
τις Καµάρες µέχρι και την Ακράτα, καθώς και ότι από το σχολικό έτος
2007-2008 όπου και ξεκίνησε η λειτουργία του εν λόγω Τµήµατος, η αύξηση του αριθµού των µαθητών µε αναπηρίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες είναι ραγδαία, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.1991)
«Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011
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(Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.2011) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την ίδρυση Ειδικού Νηπιαγωγείου στο ισόγειο του κτιρίου, όπου
συστεγάζονται το 4ο Νηπιαγωγείο και το 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου, επί
της οδού Στράβωνος 28 στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 176/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:179
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)

2

Για το αντικείµενο:«Στην υπ’αριθ.37/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί εκµίσθωσης αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Αγίας Λαύρας της ∆.Κ.Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.37/2016 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την εκµίσθωση
αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου, εµβαδού 15,40 τ.µ., όπως φαίνεται στο
τοπογραφικό σκαρίφηµα της Τεχνικής Υπηρεσίας, επί της πλατείας Αγίας Λαύρας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, από
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, µε τη διαδικασία της δηµοπρασίας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.37/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.1/2016 απόφαση
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’
αριθ.πρωτ.3167/01.02.2016 έγγραφο του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, το γεγονός ότι ο ανωτέρω χώρος δύναται να δηµοπρατηθεί αφού δεν αίρεται ο
κοινόχρηστος σκοπός της εν λόγω πλατείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Β.∆.24/20.10.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των
προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µε το Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.Α/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως
και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών
διατάξεων», του Π.∆.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου,
5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι κα-
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ταψηφίζουν το θέµα, εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι (20) ψήφους
υπέρ και τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
1)Την εκµίσθωση του αδιάθετου κοινόχρηστου χώρου της πλατείας Αγίας Λαύρας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, από καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισµάτων, µε τη διαδικασία της προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆.24/20.10.1958 (Φ.Ε.Κ.
171/τ.Α/20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου
των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν.1080/1980 (Φ.Ε.Κ.246/τ.
Α/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», του Π.∆.270/1981
(Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν
πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Ο δηµοπρατούµενος χώρος είναι επιφανείας 15,40 τ.µ., όπως αποτυπώνεται και στο τοπογραφικό σκαρίφηµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
2)Την παραποµπή του θέµατος:
Α)Στην Εκτιµητική Επιτροπή ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να
οριστεί η τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας, αφού λάβει υπόψη της και
την υπ’αριθ.643/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας,
περί καθορισµού των τελών και δικαιωµάτων στα διοικητικά όρια του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
πρωτ.168340/17159/21.12.2015 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιεύθυνσης
Πελοποννήσου, ∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου.
Β)Στην Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να
καταρτιστούν οι όροι της δηµοπρασίας.
Γ)Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων και πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να διεξάγει τη δηµοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 179/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016

Αριθ.Απόφ.:181
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Σύσταση οµάδας έργου Παρακολούθησης και
καλής Λειτουργίας του έργου: «e-kallikratis-ψηφιακές υπηρεσίες στο ∆ήµο Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου
Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος Αιγιαλείας, µε την υπ’αριθ.273/2011 απόφαση ∆.Σ. αιτήθηκε τη συµµετοχή του στην πρόταση µε ΚΠ 041301/2010 της Π.∆.Ε.
«Συστήµατα ευφυούς διαχείρισης θέσεων στάθµευσης και ενηµέρωσης
πολιτών». Με την υπ’αριθ.πρωτ.2713/23-08-2011 απόφαση Περιφερειάρχη, εντάχθηκε στην πράξη «e-kallikratis-ψηφιακές υπηρεσίες στο
∆ήµο Αιγιαλείας» µε κωδικό MS349618. Ακολούθως, το έργο τροποποιήθηκε, ως έχει σήµερα, µετά από την υπ’αριθ.εισ.πρωτ. (Π∆Ε) 3845/
20-09-2012 αίτηση του ∆ήµου µας και την υπ’αριθ.πρωτ.4030/02-102012 απόφαση Περιφερειάρχη. Το έργο ανετέθη κατόπιν ανοικτού διαγωνισµού και εκτελέστηκε από τον ανάδοχο. Παρελήφθη από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής, που συνεστήθη µε την υπ’αριθ.167/2013 απόφαση ∆.Σ.
Επειδή το έργο αυτό απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και για την
πλήρη αξιοποίησή του, σύµφωνα µε τις πρακτικές της επιστήµης και της
ορθής διαχείρισης, προτείνω τη σύσταση µίας οµάδας Παρακολούθησης
και Καλής Λειτουργίας του, από υπαλλήλους του ∆ήµου παραπλήσιας ειδικότητας και αντικειµένου αλλά και τον εκάστοτε τεχνικό σύµβουλο του
∆ήµου, ο οποίος υποστηρίζει τον ∆ήµο σε θέµατα γενικής µηχανογράφησης, συντήρησης και επέκτασης Υπολογιστικών συστηµάτων. Η οµάδα
θα εργάζεται πάνω σε αυτό το έργο και θα το παρακολουθεί και θα παρεµβαίνει ώστε να λειτουργεί ορθά και σωστά.
Αρµοδιότητες της οµάδας Παρακολούθησης και καλής Λειτουργίας θα είναι:
1.
Η διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του έργου και η εν γένει λειτουργία του.
2.
Η συντήρηση και επισκευή επί µέρους υποέργων, µε αποτελεσµατικό τρόπο και σε άµεσο χρόνο.
3.
Η άµεση επικοινωνία µε τις εταιρείες που υποστηρίζουν και έχουν
αναλάβει την πιλοτική-δοκιµαστική λειτουργία του έργου προκειµένου
να καταστεί αυτό πλήρως λειτουργικό.
4.
Η καταγραφή αναγκαίων επαναλαµβανόµενων διαδικασιών, όπως
π.χ. τη συντήρηση των πάρκινγκ ή τη σύνδεση των πινακίδων µέσω καρτών κινητής τηλεφωνίας και ότι άλλο προκύψει.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαστε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για τη σύσταση οµάδας Παρακολούθησης και καλής
Λειτουργίας του έργου: “e-kallikratis” και ως µέλη ΠΡΟΤΕΙΝΩ:
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•
Τον εκάστοτε ∆ιευθυντή του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, µε αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο του τµήµατος ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ.
•
Έναν υπάλληλο από τη ∆/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του
Τµήµατος ηλεκτροµηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων, µε τον αναπληρωτή του.
•
Τον εκάστοτε τεχνικό σύµβουλο του ∆ήµου σε θέµατα πληροφορικής µε αναπληρωτή του, όταν αυτός δεν υπάρχει, έναν υπάλληλο από τη
∆/νση ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη σύστασης οµάδας έργου για την παρακολούθηση και
καλή λειτουργίας του έργου: «e-kallikratis-ψηφιακές υπηρεσίες στο ∆ήµο Αιγιαλείας», προκειµένου να εργάζεται, να παρακολουθεί και να παρεµβαίνει ώστε να λειτουργεί ορθά και σωστά, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «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 δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Τη σύσταση οµάδας παρακολούθησης και καλής λειτουργίας του
έργου: «e-kallikratis-ψηφιακές υπηρεσίες στο ∆ήµο Αιγιαλείας», η οποία
θα απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
1)Τον εκάστοτε ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας, µε
αναπληρωτή του τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης, Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών της εν λόγω
∆ιεύθυνσης.
2)Έναν υπάλληλο του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων
& Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, µε τον αναπληρωτή του, από το ίδιο Τµήµα.
3)Τον εκάστοτε Τεχνικό Σύµβουλο του ∆ήµου Αιγιαλείας σε θέµατα πληροφορικής µε αναπληρωτή του, όταν αυτός δεν υπάρχει, έναν υ-
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πάλληλο από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας.
Αρµοδιότητες της ανωτέρω οµάδας είναι οι κατωτέρω:
1. Η διαπίστωση της ορθής λειτουργίας του έργου και η εν γένει λειτουργία του.
2. Η συντήρηση και επισκευή επί µέρους υποέργων, µε αποτελεσµατικό τρόπο και σε άµεσο χρόνο.
3. Η άµεση επικοινωνία µε τις εταιρείες που υποστηρίζουν και έχουν
αναλάβει την πιλοτική-δοκιµαστική λειτουργία του έργου προκειµένου να καταστεί αυτό πλήρως λειτουργικό.
4. Η καταγραφή αναγκαίων επαναλαµβανόµενων διαδικασιών, όπως
π.χ. τη συντήρηση των πάρκινγκ ή τη σύνδεση των πινακίδων µέσω καρτών κινητής τηλεφωνίας και ότι άλλο προκύψει.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 181/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016

Αριθ.Απόφ.:182
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.2540/Β’/7-11-2011).
3.
Την υπ’αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο
61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το άρθρο 199 παρ.1 Α14 του Ν.4281/2014 µε το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4281/
2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4320/2015 και την απρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/
16, ορίζεται η 30-04-2016.
8.
Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
∆.Ε. Ακράτας, προϋπολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.
9.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω
έργου της παρ.8 του παρόντος, που έχει προϋπολογισµό µικρότερο του
1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008, τον Ν.4281/2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.
4368/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4320/2015 και την παρ.1 του
άρθρου 93 του Ν.4368/2016, το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν.
4024/2011:
1)Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
της.
2)Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους
κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε το υπ’αριθ.
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πρωτ.7135/10-03-2016 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’αριθ.πρωτ.6534/03-03-2016
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’αριθ.πρωτ.7135/10-032016 Πρακτικό Κλήρωσης, και το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ακράτας», τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών του, το υπ’αριθ.πρωτ.7135/10.03.2016 Πρακτικό Κλήρωσης της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και
τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.
06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 37 του
Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015
(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/
2016 (Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/21-22.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16 του Π.∆.171/
1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.
93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.
2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστο-
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πούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ακράτας», η οποία
έχει ως κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρος.
2)∆έσποινα Ράπτη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3.
3)Φώτιος Κουρτάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Γεώργιος Γιοβάς, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Μιχαήλ Σκαλιδάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3.
3)Φωτεινή Αλεξοπούλου, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 182/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016

Αριθ.Απόφ.:183
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.2540/Β’/7-11-2011).
3.
Την υπ’αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο
61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το άρθρο 199 παρ.1 Α14 του Ν.4281/2014 µε το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4281/
2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4320/2015 και την απρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/
16, ορίζεται η 30-04-2016.
8.
Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
∆.Ε. Ερινεού, προϋπολογισµού 10.000,00 € µε Φ.Π.Α.
9.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω
έργου της παρ.8 του παρόντος, που έχει προϋπολογισµό µικρότερο του
1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008, τον Ν.4281/2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.
4368/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4320/2015 και την παρ.1 του
άρθρου 93 του Ν.4368/2016, το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν.
4024/2011:
1)Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
της.
2)Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους
κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε το υπ’αριθ.
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πρωτ.7664/16-03-2016 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’αριθ.πρωτ.7266/10-03-2016
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’αριθ.πρωτ.7664/16-032016 Πρακτικό Κλήρωσης, και το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού», τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών
του, το υπ’αριθ.πρωτ.7664/16.03.2016 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 37 του
Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015
(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/
2016 (Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/21-22.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16 του Π.∆.171/
1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.
93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.
2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµή-
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τριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού», η οποία
έχει ως κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Νικόλαος Θανασούλιας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρος.
2)Βασίλειος ∆ρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3.
3)Χρήστος Λιοφάγος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)∆ηµήτριος Μπούρδος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Κων/νος ∆ιαµαντόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.
3)Αικατερίνη Λαλιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 183/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:185
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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 ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώ1

της,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας:
«Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας κ.
Χαράλαµπου Στεφανίδη, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε:
1. Το Π.∆.28/80.
2. Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. Ν.3463/06 άρθρο 271 παρ.1.
3. Τον Ν.3852/2010 (άρθρα 209 παρ.2 και 273 παρ.1 Ν.3463/2006).
4. Το άρθρο 94, περ.26 του Ν.3852/2010 Φ.Ε.Κ.87/07-06-2010 Τεύχος Α’ Καλλικράτης.
5. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014.
Και έχοντας υπόψη:
-Την υπ’αριθ.πρωτ.9719/31-03-2015 σύµβαση της παροχής υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» µε ηµεροµηνία λήξης εκτέλεσης εργασιών αυτής την 30-032016.
-Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας πρέπει να αντιµετωπίσει άµεσα τις
προκύπτουσες ανάγκες στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Αιγίου, όσον αφορά τις
εργασίες ταφής-εκταφής, καθαρισµού, συντήρησης κ.τ.λ. µετά τη λήξη
της ανωτέρω υπάρχουσας σύµβασης παροχής υπηρεσίας (ήτοι καταληκτική ηµεροµηνία 30-03-2016).
-Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχης ειδικότητας υπαλληλικό
προσωπικό στον ∆ήµο Αιγιαλείας που να µπορεί να ασκεί τα καθήκοντα
που απαιτούνται για την συντήρηση, λειτουργία, καθαρισµό, συντήρηση,
ταφή, εκταφή στο ∆ηµοτικό Κοιµητήριο Αιγίου.
Παρακαλούµε, για την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» ποσού 16.400,00 € εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016 µε Κ.Α.45-6262.015.
Οι ανωτέρω εργασίες προτείνεται να γίνουν µε απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσίας σε ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. του
28/80 και Ν.4281/2014. Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 13.333,36 €
µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 16.400,00 € λόγω Φ.Π.Α.23%,
και θα καλυφθεί από Πόρους του ∆ήµου Αιγιαλείας και από τον κωδικό
45-6262.015 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ∆ήµου Αιγιαλείας, η δε διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω θα είναι 8 µήνες µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου
& Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Χαράλαµπου Στεφα3

νίδη, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση
της υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου», η οποία συντάχθηκε από τον έφορο του
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Αιγίου, την υπ’αριθ.Α-423/01.03.2016 Πρόταση
Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης όλων των εργασιών που
απαιτούνται για τον καθαρισµό, τη συντήρηση, την ταφή και εκταφή για
την εύρυθµη λειτουργία του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, το γεγονός ότι αφενός µεν η υπάρχουσα σύµβαση λήγει στις 30.
03.2016 και αφετέρου δε ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει αντίστοιχης ειδικότητας υπαλληλικό προσωπικό για την κάλυψη της συγκεκριµένης εργασίας,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.
1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως», του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και
του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης,
2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική
συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας: «Εργασίες καθαρισµού, συντήρησης, ταφή, εκταφή ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου» Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, διάρκειας οκτώ (8) µηνών, αρχοµένης από υπογραφής
της σχετικής σύµβασης, προϋπολογισµού δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων
ευρώ (16.400,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.45-6262.015 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980)
«Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 185/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:187
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας
µε τίτλο «Λοιπά-Έξοδα τρίτων-αίτηση συµµετοχής στις Γαλάζιες Σηµαίες (Αναλύσεις νερών κολύµβησης ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Χαράλαµπου Στεφανίδη, η οποία έχει ως εξής:
«Το υπ’αριθµ.3237/2-2-2016 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρίας
Προστασίας της Φύσης που µας ενηµερώνει ότι η διεξαγωγή δειγµατοληψιών για τη µικροβιολογική ανάλυση των νερών κολύµβησης τίθεται
πλέον υπό των ∆ιευθύνσεων Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.8600/416/Ε103/2009 και ο σχετικός διαγωνισµός
για την ανάθεση θα προκηρυχθεί άµεσα. Σε περίπτωση καθυστέρησης
διεξαγωγής των ελέγχων για την ποιότητα των Νερών Κολύµβησης από
τις προαναφερόµενες από το Πρόγραµµα οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος απόσυρσης των βραβεύσεων των ακτών. Για το λόγο αυτό, οι ∆ιαχειριστές
(∆ήµοι και Ξενοδοχεία) θα πρέπει να παρακολουθούν το χρονοδιάγραµµα δειγµατοληψιών στις ακτές τους και να προβούν εφόσον χρειαστεί σε
ιδιωτικές δειγµατοληψίες, ΠΑΝΤΑ από διαπιστευµένα από το ΕΣΥ∆ εργαστήρια.
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας θα πρέπει να προχωρήσει στη λήψη δειγµάτων σε 4 σηµεία (Αλυκή, ∆ιγελιώτικα, Πούντα και Ελαιώνα) από 1-52016 έως και 31-10-2016 προκειµένου να διατήρηση τη βράβευση των ακτών της µε τη «Γαλάζια Σηµαία» και να έχει το δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για όλες τις παραπάνω ακτές και το 2017.
Οι ανωτέρω εργασίες προτείνεται να γίνουν µε απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσίας σε ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. του
28/80 και του Ν.4281/2014. Η δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται
στο ποσό των 1.219,5 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 1.499,99
€ λόγω Φ.Π.Α.23%, θα καλυφθεί από Πόρους του ∆ήµου Αιγιαλείας και
από τον κωδικό 00-6162.005 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου
& Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Χαράλαµπου Στεφανίδη
και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση που αφορά την παροχή υπηρεσίας για τη δειγµατοληψία και µικροβιολογική ανάλυση των θαλάσσιων
νερών στις ακτές του ∆ήµου Αιγιαλείας για το Πρόγραµµα «Γαλάζιες
Σηµαίες», όπως αυτή συντάχθηκε από την κα Χρυσούλα Χρηστιά, Γεωπόνος Τ.Ε. του ανωτέρω Αυτοτελούς Τµήµατος, την υπ’αριθ.πρωτ.Α465/24.03.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη άµεσης λή3

ψης δειγµάτων σε σηµεία των παραλιών Αλυκής, ∆ιγελιωτίκων, Πούντας
και Ελαιώνα κατά το χρονικό διάστηµα από 01.05.2016 έως και 31.10.
2016, προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας να διατηρήσει τη βράβευση των
ακτών του µε τη «Γαλάζια Σηµαία» και να έχει το δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για όλες τις παραπάνω ακτές και το έτος 2017, το υπ’αριθ.
πρωτ.3237/02.02.2016 έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας
της Φύσης, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.8600/416/Ε103/
2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών-Οικονοµίας και Οικονοµικών-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων-Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ.356/τ.Β/26.02.2009) «Αριθµ.H.Π.8600/416/E103
Ποιότητα και µέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύµβησης, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά µε την διαχείριση
της ποιότητας των υδάτων κολύµβησης και την κατάργηση της οδηγίας
76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
15ης Φεβρουαρίου 2006», της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980
(Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/
08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» και
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και
7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «ΛοιπάΈξοδα τρίτων-αίτηση συµµετοχής στις Γαλάζιες Σηµαίες (Αναλύσεις νερών κολύµβησης», προϋπολογισµού χιλίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.499,99 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.00-6162.005 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’
ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/
τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.
2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 187/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016
Αριθ.Απόφ.:192
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, τεχνικής έκθεσης,
προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας: «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή γεφυροπλάστιγγας Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την επισκευή της γεφυροπλάστιγγας που βρίσκεται στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας, επειδή η λειτουργία της είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταγραφή των φορτίων των απορριµµάτων που εισέρχονται στο χώρο ταφής.
Μετά τις εργασίες καθαρισµού της γεφυροπλάστιγγας από φερτές
ύλες και λάσπη εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που παρατηρούνται
στην περιοχή, διαπιστώθηκε η ανάγκη της επισκευής της, λόγω βλάβης
του ηλεκτρονικού εξοπλισµού της.
Για την επισκευή της, είναι αναγκαίο να γίνει: α)η προµήθεια των
κάτωθι ανταλλακτικών:
•
Ανοξείδωτη ∆υναµοκυψέλη προστασίας ΙΡ65 από υγρασία και
σκόνη µε αντικεραυνική προστασία και ζυγιστικής ικανότητας 50.000 κιλών.
Έξι (6) τεµάχια * 651,00 € = 3.906,00 €.
•
Συνδετικό κυτίο σύνδεσης των δυναµοκυψελών µε αντικεραυνική
προστασία.
Ένα (1) τεµάχιο * 275,00 € = 275,00 €.
και β)η πλήρης τοποθέτηση αυτών και δοκιµή της λειτουργίας της.
•
Εργασία επισκευής και παράδοσης της γεφυροπλάστιγγας σε πλήρη λειτουργία
660,00 €.
Η ανωτέρω προµήθεια θα γίνει µε απευθείας ανάθεση και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθµ.11389/
1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της ανωτέρω προµήθειας ανέρχεται
στο ποσό των 4.841,00 € και επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α.23% ήτοι 1.113,43
€, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
5.954,43 €.
Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω προµήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α.
20-6662.000 του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016.
Εισηγούµαι
Τη λήψη απόφασης για:
1.
Την αναγκαιότητα της ανωτέρω προµήθειας: «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή γεφυροπλάστιγγας Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας».
2.
Την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, του προϋπολογισµού και του
τρόπου εκτέλεσης (Απευθείας Ανάθεση) της προµήθειας «Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή γεφυροπλάστιγγας Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας».
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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 ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την Τεχνική Έκθεση που αφορά την προµήθεια ανταλλακτικών και
την επισκευή γεφυροπλάστιγγας Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας, όπως αυτή συντάχθηκε από την κα Φωτεινή Αλεξοπούλου, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. της
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’
αριθ.Α-451/10.03.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη
πραγµατοποίησης της προµήθειας ανταλλακτικών προκειµένου να αποκατασταθεί η βλάβη που προέκυψε στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό της γεφυροπλάστιγγας που βρίσκεται στον ΧΥΤΑ Αιγείρας και να καταστεί
αυτή λειτουργική, καθώς επίσης και 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) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια ανταλλακτικών και επισκευή γεφυροπλάστιγγας Χ.Υ.Τ.Α.
Αιγείρας».
2)Της Τεχνικής Έκθεσης που αφορά την ανωτέρω προµήθεια, η οποία συντάχθηκε από την κα Φωτεινή Αλεξοπούλου, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού της παραπάνω προµήθειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ
και σαράντα τριών λεπτών (5.954,43 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.23%, σε βάρος του Κ.Α.20-6662.000 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016.
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.
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185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 192/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016

Αριθ.Απόφ.:193
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό όγδοο (28ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ακράτας», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.8138/21.03.
2016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά πενήντα ηµέρες.
Την 25.02.2016 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) 11.970,00 € και συνολικής προθεσµίας περαίωσης έναν (1) ηµερολογιακό µήνα, δηλαδή µέχρι
την 26.03.2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.8138/21.03.2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά πενήντα
(50) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 15.05.2016, καθότι οι απαιτούµενες εργασίες αντικατάστασης της κεραµοσκεπής του 2ου ∆.Σ. Ακράτας πρέπει να εκτελεστούν εντός των διακοπών των εορτών του Πάσχα έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η λειτουργία του σχολείου, µη θέτοντας σε οποιοδήποτε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των µαθητών και
των εκπαιδευτικών του σχολείου και προκειµένου να καταστεί δυνατή η
περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εκτελεστούν οι εργασίες εντός των διακοπών του Πάσχα έτσι ώστε να µην
εµποδίζεται η λειτουργία του σχολείου, µε θέτοντας σε οποιοδήποτε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των µαθητών και των εκπαιδευτικών του
σχολείου και προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα (50) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή έως την 15.05.2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση
του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.8138/21.03.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ακράτας», την
ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έρ3

γων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ακράτας», κατά πενήντα
(50) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως 15.05.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 193/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016

Αριθ.Απόφ.:194
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό ένατο (29ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.8247/22.03.
2016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά εξήντα ηµέρες.
Την 29.02.2016 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) 11.970,00 € και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή
µέχρι την 30.03.2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.8247/22.03.2016 αίτησή του, η ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά εξήντα (60)
ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 30.05.2016, καθότι οι απαιτούµενες εργασίες στο Γυµνάσιο-Λύκειο και στο Νηπιαγωγείο Αιγείρας πρέπει να εκτελεστούν εντός των διακοπών των εορτών του Πάσχα έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η λειτουργία του σχολείου, µη θέτοντας σε οποιοδήποτε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των µαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου και προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του
έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εκτελεστούν οι εργασίες εντός των διακοπών του Πάσχα έτσι ώστε να µην
εµποδίζεται η λειτουργία του σχολείου, µε θέτοντας σε οποιοδήποτε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των µαθητών και των εκπαιδευτικών του
σχολείου και προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή έως την 30.05.2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση
του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.8247/22.03.2016 αίτησή της η ανάδοχος του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», την
ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έρ3

γων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», κατά εξήντα
(60) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως 30.05.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 194/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016

Αριθ.Απόφ.:197
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας εκπόνησης µελέτης
«Επικαιροποίηση µελέτης ύδρευσης».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Προκειµένου να κατατεθεί πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα» άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε µια οικονοµία φιλική στο Περιβάλλον», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ, µε τίτλο ∆ράση 6.b.1.1-b: ∆ράσεις εκσυγχρονισµού της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης», είναι ανάγκη να πραγµατοποιήσουµε επικαιροποίηση µελέτης ύδρευσης, ώστε να
γίνει υποβολή της πρότασης έως 23-05-2016 στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η µελέτη µε τίτλο «Γ ΦΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ύ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΙΩΝΑ, ΡΟ∆ΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΙΙΚΩΝ, ΚΑΤΩ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ & ∆ΕΡΒΕΝΑΚΙΟΥ» οποία είχε εκπονηθεί από ιδιώτη µελετητή, είχε θεωρηθεί από
το ∆ήµο Αιγιαλείας και είχε λάβει αριθµό µελέτης 55/27.07.2011 και είχε
επικαιροποιηθεί την 28-12-2011. Το ανωτέρω έργο είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι», µε κωδικό MIS 355420 και απεντάχθηκε µε την υπ’αριθµ.4663/1709-2014 πράξη ανάκλησης της 3648/04-11-2011 απόφασης ένταξης της
Πράξης.
Μετά τη παρέλευση περίπου µια πενταετίας είναι ανάγκη να γίνει
επικαιροποίηση της µελέτης τόσο λαµβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις
των τιµών των αντίστοιχων άρθρων όσο και τη διαµορφωµένη κατάσταση επί τόπου του έργου και κάθε άλλο παράγοντα που πιθανό να επηρεάσει τα δεδοµένα της µελέτης.
1. Επιπλέον θα πρέπει να γίνει αίτηµα ανανέωσης Μ.Π.Ε. (έχει λήξει 15-01-2016).
2. Άδεια εκτέλεσης έργου (Υ∆ΑΤΩΝ) σύµφωνα µε ΦΕΚ 2878
Β/2014.
3. Τοπογραφικές αποτυπώσεις που συνοδεύουν τη µελέτη σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις σύµφωνα µε ΦΕΚ 2036 Β/2014.
Προκειµένου λοιπόν να εκτελεστεί το προαναφερόµενο έργο θα
πρέπει να εκπονηθεί η υδραυλική µελέτη επικαιροποίησης της ανωτέρω
µελέτης καθώς και των απαραίτητων εγκρίσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως εγκρίνεται την αναγκαιότητα εκπόνησης «Επικαιροποίησης µελέτης ύδρευσης» η χρηµατοδότηση της θα γίνει από τον Κ.Α.25-7412.018 του προϋπολογισµού του έτους
2016 µε συνολικό ποσό 7.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έ-
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λαβε υπόψη του την ανάγκη επικαιροποίησης µελέτης ύδρευσης προκειµένου να γίνει υποβολή της πρότασης έως 23.05.2016 στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ
2014-2020, λαµβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις των τιµών των αντίστοιχων άρθρων και τη διαµορφωµένη κατάσταση επί τόπου του έργου
καθώς και κάθε άλλου παράγοντα που πιθανόν να επηρεάσει τα δεδοµένα
της µελέτης, την από 24.03.2016 Βεβαίωση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, περί αδυναµίας εκπόνησης της εν λόγω µελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία δεδοµένου ότι αφενός µεν δεν διαθέτει εξειδικευµένο Μηχανικό και αφετέρου το απαραίτητο λογισµικό (software), την υπ’αριθ.Α-457/17.03.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
2 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων
και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας εκπόνησης της µελέτης «Επικαιροποίηση µελέτης ύδρευσης», διότι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας αδυνατεί να εκπονήσει την εν λόγω µελέτη, δεδοµένου ότι δεν διαθέτει εξειδικευµένο Μηχανικό καθώς και το απαραίτητο λογισµικό (software).
Η χρηµατοδότηση εκπόνησης της µελέτης θα βαρύνει τον Κ.Α.257412.018 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016,
µε συνολικό ποσό 7.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 197/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Μαρτίου 2016

Αριθ.Απόφ.:202
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25)Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τοµαρά, 28)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Μαρτίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8277/23.03.2016, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 2)Νικόλαος Μπουζιώτης,, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 4)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 5)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 6)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
7)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 8)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 9)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 11)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 12)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 13)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 3)Κων/νος Παπακωνστντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 207)
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Για το αντικείµενο:«Λήψη απόφασης για τη µεταφορά του περιεχοµένου θυρίδας Κληροδοτήµατος Γεωργ. Οικονόµου, στο Αίγιο».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό έβδοµο (37ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το από 28/1ου/2016 Κληρονοµητήριο που χορηγήθηκε από το Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας, το οποίο επισυνάπτεται προς ενηµέρωσή σας, πιστοποιείται ότι µοναδικός εκ διαθήκης κληρονόµος του
Γεωργίου Οικονόµου του Ευαγγέλου, που απεβίωσε στις 7-9-1994 στη
Βούλα Αττικής, κάτοικος όσο ζούσε Αιγίου, είναι ο ∆ήµος Αιγιαλείας όπως αυτός νόµιµα εκπροσωπείται.
Σύµφωνα µε τη διαθήκη του ως άνω διαθέτη, όλα τα περιουσιακά
του στοιχεία ευρίσκονται σε θυρίδα της πρώην Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας
και νυν ALPHA BANK.
Προκειµένου να αποδοθεί το περιεχόµενο της εν λόγω θυρίδας στο
∆ήµο Αιγιαλείας νοµίµως εκπροσωπούµενο, απαιτείται απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δυνάµει της οποίας πρέπει να εξουσιοδοτηθεί συγκεκριµένο πρόσωπο για την απόληψη περιεχοµένου θυρίδας Κληροδοτήµατος
«Γεωρ. Οικονόµου», την εξόφληση τυχόν οφειλοµένων µισθωµάτων θυρίδας, τη λύση της σχετικής συµβάσεως µισθώσεως της θυρίδας & κατόπιν σχετικής καταγραφής, τη µεταφορά και τοποθέτηση του ευρεθέντος
περιεχοµένου σε ανάλογη θυρίδα σε υποκατάστηµα της πόλης µας.
Εισηγούµαι:
1.-Όπως ορίσετε εκπρόσωπο του ∆ήµου Αιγιαλείας για την ανάληψη ποσού 3.000,00 € από τον καταθετικό λογαριασµό του Κληροδοτήµατος «Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ» µε αριθ.:5513075753247 που τηρείται στην
Τράπεζα Πειραιώς προκειµένου να εξοφληθούν οφειλόµενα µισθώµατα
της θυρίδας του ως άνω Κληροδοτήµατος που τηρείται στην ALPHA
BANK.
2.-Όπως εξουσιοδοτήσετε: α)τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κο Παναγόπουλο Αθανάσιο & β)τον Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου µας κο Μπέσκο
Γεώργιο, ως εκπροσώπους του ∆ήµου Αιγιαλείας για την απόληψη του
περιεχοµένου της θυρίδας του κληροδοτήµατος Γεωργίου Οικονόµου
που τηρείται στην πρώην Ιονική-Λαϊκή Τράπεζα και νυν ALPHA BANK
και την εξόφληση τυχόν οφειλοµένων µισθωµάτων, τη λύση της σχετικής
συµβάσεως µισθώσεως της θυρίδας & κατόπιν σχετικής καταγραφής, τη
µεταφορά και τοποθέτηση του ευρεθέντος περιεχοµένου σε ανάλογη θυρίδα σε υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας στο Αίγιο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αι-

3

γιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του το από 28.01.
2016 Κληρονοµητήριο που χορηγήθηκε από το Ειρηνοδικείο Αιγιαλείας,
την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης προκειµένου να αποδοθεί το περιεχόµενο της θυρίδας που τηρείται στην ALPHA BANK, στο ∆ήµο Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Ευστράτιος Βαρδάκης, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Χρήστος
Γούτος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Τον ορισµό του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ως εκπροσώπου του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να προβεί
στην ανάληψη ποσού 3.000,00 € από τον καταθετικό λογαριασµό του
Κληροδοτήµατος
«ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ»
µε
αριθ.
5513075753247, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, για την εξόφληση
οφειλοµένων µισθωµάτων της θυρίδας του εν λόγω Κληροδοτήµατος που
τηρείται στην ALPHA BANK.
2)Εξουσιοδοτεί: α)τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο και β)τον Νοµικό Σύµβουλο ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεώργιο Μπέσκο, ως εκπροσώπους του ∆ήµου Αιγιαλείας για την απόληψη του περιεχοµένου της θυρίδας του κληροδοτήµατος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
που τηρείται στην πρώην Ιονική-Λαϊκή Τράπεζα και νυν ALPHA BANK
και την εξόφληση τυχόν οφειλοµένων µισθωµάτων, τη λύση της σχετικής
συµβάσεως µισθώσεως της θυρίδας και κατόπιν σχετικής καταγραφής, τη
µεταφορά και τοποθέτηση του ευρεθέντος περιεχοµένου σε ανάλογη θυρίδα σε Υποκατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Αίγιο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 202/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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