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Αριθ.Απόφ.:253
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14)Γεώργιο Γιοβά, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις δέκα εννέα (19) Μαΐου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
14088/17.05.2016, 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, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Kαλαµίδας, Αντιδήµαρχος, 3)∆ηµήτριος
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Μπούνιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
6)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 7)Νικόλαος Θανασούλιας, 8)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 9)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 10)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Χρήστος Γούτος, 13)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος και 14)Κων/νος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.249 έως και 254)
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Για το αντικείµενο:«Υποβολή αιτήµατος στο «ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΑΣ» και εκτέλεσης κάθε απαιτούµενης ενέργειας και διαδικασίας για την υποβολή
πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας προς χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης «Παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού για την αξιοποίηση του δηµόσιου τουριστικού κεφαλαίου» (Κωδικός πρόσκλησης
14.6.33.33.1-3, Α.Π.1474/28-4-2016) του Άξονα Προτεραιότητας 14
«∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, για την υλοποίηση του έργου (πράξης) δηµιουργίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟY ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ στη θέση Μυρτιά».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται άµεσα να πραγµατοποιηθεί η υποβολή
πρότασης εκ µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω καταληκτικής ηµεροµηνίας, προς χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, για την υλοποίηση του έργου (πράξης) δηµιουργίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟY ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ στη θέση Μυρτιά, το οποίο απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου
Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο πρώην ∆ήµος Αιγίου και νυν ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου
µας, µε το αριθ.3208/19-6-2003 συµβόλαιο δωρεάς εν ζωή ακινήτου, δώρισε στο Ν.Π.∆.∆.-Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα Ν.1404/1983 που
συστάθηκε µε το Φ.Ε.Κ.173/24-11-1983 τ.Α µε την επωνυµία αρχικά
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΠΑΤΡΑΣ» και
ήδη «ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)
ΠΑΤΡΑΣ» που εδρεύει στην Πάτρα Μεγ. Αλεξάνδρου 1 Κουκούλι, το
παρακάτω ακίνητο.
Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κατά την δωρεά πολεοδοµικές διατάξεις, εκτάσεως 70.014,21 τ.µ. µε τα
εντός αυτού υφιστάµενα κτίρια της πρώην Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «Ε.Γ.Λ. ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΕΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στο Αίγιο, εκτός του εγκεκριµένου σχεδίου της πόλης αυτής, αλλά
εντός του οικισµού Μυρτιάς και στην οδό Ψαρρών αριθ.4.
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Η παραπάνω παραχώρηση έγινε µε την αριθ.12/2003 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Αιγίου η οποία τροποποίησε
την αριθ.593/2002 απόφαση του ∆ήµου Αιγίου η οποία εγκρίθηκε µε την
αριθ.2523/25-2-2003 όµοια της ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της Περιφέρειας της ∆υτικής Ελλάδας.
Ο σκοπός της παραχώρησης ήταν προκειµένου να εγκατασταθούν
και να λειτουργήσουν στο παραχωρηµένο ακίνητο τµήµατα-σχολές ΑΤΕΙ
και όλων των συναφών υποδοµών.
Ο δωρεοδόχος πράγµατι προέβη στην µερική αποκατάσταση αρχιτεκτονικά στη διαρρύθµιση και µετατροπή σε εκπαιδευτικά κτίρια όπως
και την ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου, όσων κτιρίων και περιβάλλοντα χώρου ήταν απαραίτητο για την λειτουργία των τµηµάτων που έπρεπε να εγκατασταθούν.
Σήµερα, µε την υπ’αριθ.πρωτ.οικ.5083/28-4-2016 (Α∆Α:
7Τ764653Ο7-ΩΑ8) πρόσκληση (Κωδικός πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3)
για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των «Παρεµβάσεων αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού για την αξιοποίηση του δηµόσιου τουριστικού
κεφαλαίου» και συγκεκριµένα της «∆ράσης 14.6iv.33.33.2» της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Θεµατικού Στόχου 6 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, µπορούν να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν πράξεις που πληρούν τα κριτήρια της
πρόσκλησης και των παραρτηµάτων της και περιλαµβάνουν:
∆ράση 14.6iv.33.33.1: «Παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού
για την ανάδειξη επιστηµονικών-πολιτιστικών-περιβαλλοντικών πάρκων»,
∆ράση 14.6iv.33.33.2: «Παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού του κτιριακού αποθέµατος, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σηµαντική θέση σε σχέση µε
πλέγµα διαδροµών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα»,
∆ράση 14.6iv.33.33.3: «Παρεµβάσεις αναβάθµισης περιβαλλοντικά
τραυµατισµένων τοπίων και παρεµβάσεις δηµιουργίας ή/και αναβάθµισης υποδοµών του τοµέα τουρισµού (δηµοτικές κατασκηνώσεις, δηµοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού
ενδιαφέροντος».
Βασική προϋπόθεση για την ένταξη και υλοποίηση έργου (πράξης)
που εντάσσεται στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης είναι η τεκµηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου και η
ύπαρξη ωριµότητας η οποία τεκµηριώνεται, µεταξύ άλλων, από την σχετική οριστική µελέτη του έργου.
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Για τις ανωτέρω παρεµβάσεις, ο προϋπολογισµός του προτεινόµενου έργου (πράξης) δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 €.
Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (ενδεικτική κατανοµή συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης) που διατίθεται συνολικά για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω παρεµβάσεων είναι 8.000.000 €.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι:
Α)Ο χώρος της χαρτοποιίας Αιγίου µπορεί και πρέπει να αναδειχθεί σε µουσειακό χώρο (τµήµα του συγκροτήµατος), αφού αποτελεί εξαιρετικής αξίας µνηµείο της νεότερης ελληνικής βιοµηχανικής κληρονοµιάς, τοπόσηµο και ιστορικό µνηµείο της περιοχής, αλλά και σηµαντική
αναφορά στη συλλογική µνήµη των κατοίκων της.
Β)Η ανάδειξη και αξιοποίηση τµήµατος των εγκαταστάσεων της
Χαρτοποιίας ως ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ
αποτελεί, κατά κοινή οµολογία, πρόταση που εδράζεται στην ιστορία,
τον πολιτισµό και την ταυτότητα της περιοχής µας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το δηµόσιο τουριστικό κεφάλαιο του ∆ήµου µας.
Γ)Τη δυνατότητα χρηµατοδότησης του έργου (πράξης) στο πλαίσιο της ∆ράσης 14.6iv.33.33.3: «Παρεµβάσεις αναβάθµισης περιβαλλοντικά τραυµατισµένων τοπίων και παρεµβάσεις δηµιουργίας ή/και
αναβάθµισης υποδοµών του τοµέα τουρισµού (δηµοτικές κατασκηνώσεις, δηµοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος» (Κωδικός πρόσκλησης
14.6.33.33.1-3, Α.Π. 1474/28-4-2016) του Άξονα Προτεραιότητας 14
«∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020,
πρόθεση του ∆ήµου µας είναι η υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης για
την υλοποίηση του έργου (πράξης) δηµιουργίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΑΙΓΙΟΥ στη θέση Μυρτιά.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας προς χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού για την αξιοποίηση του δηµόσιου τουριστικού κεφαλαίου»
(Κωδικός πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3, Α.Π.1474/28-4-2016) της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Θεµατικού Στόχου 6 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, για την υλοποίηση του έργου (πράξης) δηµιουργίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ στη θέση Μυρτιά, µε τα εξής χαρα-
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κτηριστικά:
Προτεινόµενη κύρια χρήση: Μουσείο Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς
Συµπληρωµατικές χρήσεις: αίθουσα εκπαιδευτικών σεµιναρίωνχώρος για την φιλοξενία συνεδρίων/συµποσίων επιστηµονικού ενδιαφέροντος, κ.α.
Προτεινόµενες παρεµβάσεις:
o
αποκατάστασης, εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των κτιριακών
εγκαταστάσεων
o
αποκατάστασης, διαµόρφωσης και ανάδειξης του περιβάλλοντα
χώρου
o
ανάδειξης της ιστορικότητας του κτιρίου που αποτελεί έµβληµα
µίας χαρακτηριστικής περιόδου για την περιοχή, κ.α.
Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης (Κωδικός πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3, Α.Π.1474/28-4-2016) και των παρατηµάτων αυτής.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και την υλοποίηση κάθε απαιτούµενης ενέργειας και διαδικασίας σχετικής µε την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση του έργου (πράξης)».
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. Βασιλείου Χριστόπουλου και
έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ.οικ.5083/28.04.2016 πρόσκληση
(Κωδικός πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3) για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο των «Παρεµβάσεων αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού για την αξιοποίηση του δηµόσιου τουριστικού κεφαλαίου» και συγκεκριµένα της
«∆ράσης 14.6iv.33.33.2», την ανάγκη υποβολής εκ µέρους του ∆ήµου
Αιγιαλείας, αιτήµατος χρηµατοδότησης για την υλοποίηση του έργου
(πράξης) δηµιουργίας Βιοµηχανικού Μουσείου Χαρτοποιίας Αιγίου στη
θέση Μυρτιά, 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την υποβολή πρότασης εκ µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας προς
χρηµατοδότηση, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Παρεµβάσεις αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού για την αξιοποίηση του δηµόσιου τουριστικού
κεφαλαίου» (Κωδικός πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3, Α.Π.1474/28.04.
2016) της επενδυτικής προτεραιότητας 6iv του Θεµατικού Στόχου 6
«∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του Άξονα Προτεραιότητας 14 «∆ιατήρηση
και Προστασία του Περιβάλλοντος-Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης
των Πόρων (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
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ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 20142020, για την υλοποίηση του έργου (πράξης) δηµιουργίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ στη θέση Μυρτιά, µε τα εξής χαρακτηριστικά:
• Προτεινόµενη κύρια χρήση: Μουσείο Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς
• Συµπληρωµατικές χρήσεις: αίθουσα εκπαιδευτικών σεµιναρίωνχώρος για την φιλοξενία συνεδρίων/συµποσίων επιστηµονικού ενδιαφέροντος, κ.α.
• Προτεινόµενες παρεµβάσεις:
-αποκατάστασης, εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των κτιριακών
εγκαταστάσεων
-αποκατάστασης, διαµόρφωσης και ανάδειξης του περιβάλλοντα
χώρου
-ανάδειξης της ιστορικότητας του κτιρίου που αποτελεί έµβληµα
µίας χαρακτηριστικής περιόδου για την περιοχή, κ.α.
2)Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης (Κωδικός
πρόσκλησης 14.6.33.33.1-3, Α.Π.1474/28.04.2016) και των παρατηµάτων αυτής.
3)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου και την υλοποίηση κάθε απαιτούµενης ενέργειας και διαδικασίας σχετικής µε την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση του έργου (πράξης).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 253/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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