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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 321
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 7) ∆ηµήτριο Μπούνια, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 11) Νικόλαο Θανασούλια, 12) Γεώργιο Γιοβά, 13) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 14)
Βασίλειο Τοµαρά, 15) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 16) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου και 17) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
επτά (7) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.16432/1-62016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 3) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ.Ελαιώνα, & 4) Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ. Πλατάνου .
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
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Αντιπρόεδρος ,2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Βασίλειος Γεωρ.Χριστόπουλος ,4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 6) Βασίλειος Θεοφ.Χριστόπουλος,7) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 8) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 9) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος,
10) Ευστράτιος Βαρδάκης, 11) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 12) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 13) Χρήστος Γούτος, 14) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 15) Μιχαήλ Κωνσταντίνου & 16) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 321)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.115/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την κατάρτιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης
(Ο.Π.∆.) έτους 2016 ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία αποτελεί εισήγηση προς
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφιση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου
∆ράσης (Ο.Π.∆.) έτους 2016 ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση, υποβάλλονται σε έντυπη & ηλεκτρονική µορφή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ».
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.115/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. πρωτ. 7261/ 22.
02.2013 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και την εφαρµογή του Προγράµµατος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου
4 του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18/τ.Α/25.01.2013) καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.5 Εγκυκλίου του Υπουργού Εσωτερικών µε αριθ.πρωτ.14065/09. 04.2013 και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 2) Βασίλειο Τοµαρά, 3) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 4) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 5) Χρήστο Λαϊνά, οι
οποίοι καταψήφισαν το θέµα, µετά από διαλογική συζήτηση,
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016, στο οποίο περιλαµβάνονται και τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας» και «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», που είναι ενταγµένα στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Μ.Φ.Γ.Κ.) (υποτοµέας S.1313 Ο.Τ.Α.,
του Τοµέα της Γενικής Κυβέρνησης), όπως αναλυτικά υποβάλλονται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 321 /2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 324
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15) Γεώργιο Γιοβά, 16) Ευστράτιο Βαρδάκη, 17) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις επτά (7) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
16433/1-6-2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 3) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 5) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Χρήστος Γούτος & 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 322 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: « Εκλογή υδρονοµέα για την θερινή αρδευτική
περίοδο έτους 2016 στην Τ.Κ. Ελαιώνα για τον Α΄ τοµέα ποταµός Κερυνίτης ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 και το Β.∆. 339/1960.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07.
4. Το αριθ. πρωτ. οικ.29744/22-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί διευκρινήσεων διαδικασίας πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης στους ΟΤΑ α΄ βαθµού.
5. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί
εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) όπως ισχύει µε το άρθρο 41 του Ν.
4325/2015.
6. Το αριθ. πρωτ. 2/31029/∆ΕΠ-06-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε το οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ.
7. Την αριθ. 95/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας µε την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονοµικών οργάνων, ο ορισµός του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθµός των θέσεων υδρονοµέων, ο τοµέας για
τον οποίο προορίζεται το κάθε όργανο, η οποία εγκρίθηκε µε την
αριθ. πρωτ. 32998/3263/07-04-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. Την αριθ. 243/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Αιγιαλείας «περί εκλογής-επιλογής υδρονοµέων άρδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας για την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2016».
9. Την ανάγκη κάλυψης της µίας (1) θέσης υδρονοµέα στην Τ.Κ. Ελαιώνα του ∆ήµου Αιγιαλείας για τον Α’ τοµέα ποταµό «Κερυνίτη»
λόγω παραίτησης του προσληφθέντος Παναγόπουλου Αναστασίου
του Νικολάου.
10. Την αριθ. πρωτ. 4541/12-02-2016 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, στην οποία αναφέρεται ότι
υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 25-6041.001->
135.000,00€ «Τακτικές αποδοχές Υδρονοµέων» (Α.Α.Υ.: Α-361/1202-2016) και στον Κ.Α. 25-6054->33.800,00€ «Εργοδοτικές εισφο3
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ρές εκτάκτου προσωπικού» (Α.Α.Υ: Α-362/12-02-2016) του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2016.
11. Τις αιτήσεις που κατατέθηκαν σύµφωνα µε την αριθ. 15681/27-052016 ανακοίνωση/πρόσκληση του ∆ήµου Αιγιαλείας για την πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για τη θερινή αρδευτική περίοδο, έτους
2016, για τον Α΄ τοµέα ποταµός «Κερυνίτης της Τ.Κ. Ελαιώνας όπως καταγράφονται παρακάτω:
Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Α΄ τοµέα ποταµό «Κερυνίτης» της Τ.Κ. Ελαιώνα κατατέθηκαν τρεις (3) αιτήσεις:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Αλεξόπουλος

Ανδρέας

Παναγιώτης

2

Μαρκόπουλος

Παναγιώτης

Νικόλαος

3

Φούκης

Σπύρος

Σωκράτης

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Θέση: Α΄ τοµέας ποταµός «Κερυνίτης»
Θέση: Α΄ τοµέας ποταµός «Κερυνίτης»
Θέση: Α΄ τοµέας ποταµός «Κερυνίτης»

Εισηγούµαι στο σώµα, σύµφωνα µε τις παραπάνω αιτήσεις που κατατέθηκαν στο ∆ήµο Αιγιαλείας, κατά την επιλογή να ληφθούν υπόψη τα εξής:
Α. Υποβλήθηκαν τρεις (3) αιτήσεις µε όλα τα δικαιολογητικά.
Β. Εξ΄ αυτών οι παρακάτω έχουν καταθέσει Υπεύθυνη ∆ήλωση αντί
Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών, µε την οποία δηλώνουν ότι θα τον προσκοµίσουν κατά το διορισµό τους ως υδρονοµείς, ήτοι:
1. Αλεξόπουλος Ανδρέας του Παναγιώτη
2. Μαρκόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου
3. Φούκης Σπύρος του Σωκράτη
Γ. Ο κάτωθι θα πρέπει να απορριφθεί διότι δεν διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα όπως αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση:
Μαρκόπουλος Παναγιώτης του Νικολάου (Υπερβαίνει το 60ο έτος)
Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 6 παρ. 1β του Β.∆. 18-3/15-4-1957 και
το Β.∆. 339/1960 «δύναται να εκλεγεί υδρονοµέας υποψήφιος µε ηλικία έως και 65ο έτος έπειτα από ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση».
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
Από φασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε την αριθ.πρωτ.15681/27-05-2016 ανακοίνωση/
πρόσκληση του ∆ήµου Αιγιαλείας, τις τρεις (3) κατατεθείσες αιτήσεις για
πρόσληψη υδρονοµέα στον Α΄ τοµέα ποταµός «Κερυνίτης της Τ.Κ. Ελαιώνας για τη θερινή αρδευτική περίοδο, έτους 2016, λόγω παραίτησης
του κ. Παναγόπουλου Αναστασίου του Νικολάου στη θέση αυτή, το από
2-06-2016 Πρακτικό του Τοπικού Συµβουλίου Ελαιώνα µε το οποίο προ4

Α∆Α: 7ΞΦΠΩ6Χ-561

τείνει τον κ. Αλεξόπουλο Ανδρέα για την παραπάνω θέση, τα άρθρα 6
και 7 του Β.∆ 28.3/ 15.4.1957 και το Β.∆. 339/1960, τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280)
και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.95/2016 προηγούµενη απόφαση του,
«περί πρόσληψης ειδικών υδρονοµικών οργάνων, ορισµό του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθµός των θέσεων υδρονοµέων», µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 32998/3263/07-04-2016 εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ’ αριθ. 243/2016 προηγούµενη απόφαση του «περί εκλογής-επιλογής υδρονοµέων άρδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας για την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2016», την ανάγκη κάλυψης των αρδευτικών αναγκών για τον Α΄ τοµέα ποταµό «Κερυνίτη» µε µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τ.Κ. Ελαιώνα του ∆ήµου Αιγιαλείας», καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/ 2010
(ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.Χρήστου Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόµα πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης
και3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, ενώ ψήφισε υπέρ και ο Πρόεδρος της
Τ.Κ.Ελαιώνα κ. Βασίλειος Τζαβάρας, σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/87/7-6-10), µετά από διαλογική συζήτηση,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την εκλογή-επιλογή του κ. Ανδρέα Αλεξόπουλου του Παναγιώτη,
για την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2016, ως υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα της ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας µε περιοχή ευθύνης τον Α΄ τοµέα ποταµός «Κερυνίτης».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 324 /2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

Α∆Α: 6ΠΑ4Ω6Χ-ΖΧ5

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 325
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15) Γεώργιο Γιοβά, 16) Ευστράτιο Βαρδάκη, 17) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις επτά (7) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
16433/1-6-2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 3) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
1

Α∆Α: 6ΠΑ4Ω6Χ-ΖΧ5

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 5) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Χρήστος Γούτος & 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 322 έως και 343)

2

Α∆Α: 6ΠΑ4Ω6Χ-ΖΧ5

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 119.000,00€, για «Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας έτους
2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο θέµα (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 15718 /16 απόφασης χρηµατικής εντολής του Υπ. Εσωτερικών κατατέθηκαν στο Ταµείο Παρακαταθηκών &
∆ανείων για το ∆ήµο µας ποσό 119.000,00€ για την «κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας έτους 2016»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 119.000,00€ για την
«κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.15717/2016 απόφαση του κ.Υφυπουργού Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόµα πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος,
2) Ευστράτιος Βαρδάκης και 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού των 119.000,00 € από ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, για «Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας έτους 2016».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 325 /2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

3

Α∆Α: 64ΛΘΩ6Χ-7ΜΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 326
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15) Γεώργιο Γιοβά, 16) Ευστράτιο Βαρδάκη, 17) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις επτά (7) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
16433/1-6-2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 3) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
1

Α∆Α: 64ΛΘΩ6Χ-7ΜΣ

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 5) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Χρήστος Γούτος & 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 322 έως και 343)

2

Α∆Α: 64ΛΘΩ6Χ-7ΜΣ

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 21.068.12 €,για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦ.ΜΕ Ν.3852/2010».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 14108/2016 χρηµατικής εντολής του Υπ.
Εσωτερικών κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 21.068.12 € για ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦ.ΜΕ Ν.3852/2010.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 21.068.12 € από ΥΠΕΣ
για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ.ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 1/01/2016 ΕΩΣ 30/4/2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας
και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.14108/2016 χρηµατική εντολή του ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010), ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόµα πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1) Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης και 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 21.068.12 € από ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 1/01/2016 ΕΩΣ
30/4/2016.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 326/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 340
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15) Γεώργιο Γιοβά, 16) Ευστράτιο Βαρδάκη, 17) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις επτά (7) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
16433/1-6-2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 3) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
1

Α∆Α: ΩΕΜΥΩ6Χ-ΩΙΝ

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 5) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Χρήστος Γούτος & 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 322 έως και 343)
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Α∆Α: ΩΕΜΥΩ6Χ-ΩΙΝ

Για το αντικείµενο: «Tροποποίηση της υπ’ αριθ.435/2014 απόφασης του ∆.Σ. Αιγιαλείας , ως προς τον ορισµό αναπληρωµατικού µέλους
(δηµότισσας) του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
µε την επωνυµία : «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Αιγίου (∆.Ε.Υ.Α.Α) ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθ.270/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας, εγκρίθηκε :
α) Η αποδοχή της παραίτησης της κας Μαρίας Σταυροπούλου από
τη θέση του τακτικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία : «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Αιγίου (∆.Ε.Υ.Α.Α),εξαιτίας σοβαρών επαγγελµατικών
και οικογενειακών υποχρεώσεων, &
β) H αντικατάστασή της ανωτέρω από την κα Αλεξάνδρα Τηλιγάδη-Βελαώρα, δηµότισσας, η οποία είχε ορισθεί ως αναπληρωµατικό µέλος µε την υπ’ αριθ.435/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Επειδή όµως εκ παραδροµής δεν έγινε η αποδοχή παραίτησης της
κας Αλ.Τηλιγάδη από τη θέση του αναπληρωµατικού µέλους πρέπει το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την αποδοχή της παραίτησης
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την τροποποίηση της υπ’ αριθ.435/2014 απόφασης του και να
αποδεχθεί την παραίτηση της κας Αλ. Τηλιγάδη από την θέση του αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α που ορίστηκε µε την
270/2016 ως τακτικό µέλος και εν συνεχεία θα οριστεί νέο αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγίου µε την ιδιότητα της δηµότισσας .
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 435/2014 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.270/2016 όµοια απόφασή
του .
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 435/2014 προηγούµενη απόφαση
του, την υπ’ αριθ.270/2016 απόφασή του και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ και του άρθρου 65 του
Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2) Θεοφ. Σπηλιόπου3

Α∆Α: ΩΕΜΥΩ6Χ-ΩΙΝ

λου, 3) Βασ.Τοµαρά, 4) Βασ. Φιλιππόπουλου, 5) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου και 6) Χρ.Λαϊνά που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθ.435/2014 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας και να αποδεχθεί την παραίτηση
της κας Αλεξάνδρας Τηλιγάδη-Βελαώρα, δηµότισσας, από την θέση του
αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α που ορίστηκε µε την
270/2016 ως τακτικό µέλος και εν συνεχεία θα οριστεί νέο αναπληρωµατικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγίου µε την ιδιότητα της δηµότισσας .
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 435/2014 απόφαση του ∆.Σ.
Αιγιαλείας, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.270/2016 όµοια απόφασή του .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 340/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: ΩΚΧΗΩ6Χ-ΚΒΧ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 341
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15) Γεώργιο Γιοβά, 16) Ευστράτιο Βαρδάκη, 17) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις επτά (7) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
16433/1-6-2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 3) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
1

Α∆Α: ΩΚΧΗΩ6Χ-ΚΒΧ

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 5) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Χρήστος Γούτος & 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 322 έως και 343)

2

Α∆Α: ΩΚΧΗΩ6Χ-ΚΒΧ

Για το αντικείµενο: « Έγκριση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός &
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας » Αρθρο 202: Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα παράγραφος 1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων:
ν. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου, περιλαµβανοµένων
και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης
που λαµβάνουν.
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονοµικού έτους 2015
από τα οποία προκύπτει ότι τα έσοδα του Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» για το 2015 ανήλθαν στο ποσό των 1.658.057.00 €. (Για
το 2016 αναµένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.727.044,50 € και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3364Β/17-12-2012 βάση του οποίου η ετήσια τακτική
επιχορήγηση του ∆ήµου Αιγιαλείας καθορίστηκε στο ποσό των
765.000,00 € και τον προϋπολογισµό εξόδων του Ν.Π.∆.∆. οικονοµικού
έτους 2016 στον οποίο και έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την κάλυψη των
λειτουργικών του αναγκών και την υλοποίηση δραστηριοτήτων δράσεων
αρµοδιότητας του , σας γνωρίζουµε ότι από την έναρξη του έτους 2016
έως και σήµερα(Ιούνιος 2016) έχουν προκύψει νέες ανάγκες οι οποίες
κρίνονται απολύτως επιτακτικές για τη λειτουργία του καθώς και για την
ασφάλεια των δηµοτών ( κυρίως παιδιών) για τις οποίες όµως είτε δεν
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό οικονοµικού
έτους 2016 είτε οι προβλεπόµενες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών στο σύνολό τους (π.χ. µεγαλύτερος αριθµός δηµοτικών γυµναστηρίων, αυξηµένος αριθµός τίτλων βιβλίων για
τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, αυξηµένος αριθµός παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθµούς κλπ.)
Οι νέες ανάγκες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
120.000,00€ παρατίθενται ως ακολούθως:
Α.- Αντικατάσταση των σκευών εστίασης των παιδικών σταθµών
του Ν.Π.∆.∆. σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Β.- Την επισκευή των παιδικών χαρών των παιδικών σταθµών ώστε αυτές να πληρούν τις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις προϋποθέσεις ασφάλειας κατά την χρήση τους από τα παιδιά.
Γ.- Την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών
σταθµών όπου απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία τους.
3

Α∆Α: ΩΚΧΗΩ6Χ-ΚΒΧ

∆.-τον εξοπλισµό των παιδικών σταθµών µε βιβλία – παιχνίδια και
ό,τι άλλο ενδείκνυται για την δηµιουργική απασχόληση των παιδιών που
φιλοξενούνται σε αυτούς.
Ε.- Την αξιοποίηση του κλειστού γυµναστηρίου µε την επισκευή
των οργάνων του καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη παρέµβαση ώστε να
επιτευχθεί η αδειοδότηση λειτουργίας του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΣΤ.- Την αντιµετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για το Κλειστού Γυµναστηρίου
Καµαρών ώστε να αδειοδοτηθεί για την διεξαγωγή αγώνων.
Ζ.- Την αντιµετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα Γήπεδα Ποδοσφαίρου ώστε
να αδειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.
Η.- Την επισκευή και συντήρηση των συνθετικών χλοοταπήτων
των γηπέδων ποδοσφαίρου.
Θ.- Την συντήρηση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στην ∆.Κ. Αιγίου
και τον εµπλουτισµό της σε Τίτλους.
Ι.- Την αξιοποίηση των έργων τέχνης που έχει στην κατοχή του το
Ν.Π.∆.∆. µε την δηµιουργία χώρου έκθεσής τους.
ΙΑ.- Την δηµιουργία παιδικού σταθµού στην ∆.Ε. Συµπολιτείας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σας καλώ να προβούµε στη λήψη απόφασης για την έγκριση της καταβολής Έκτακτης Επιχορήγησης του
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» συνολικού ύψους 120.000,00€
και την διάθεση πίστωσης αυτής σε βάρος του Κ.Α. 00-6731.000 σύµφωνα µε την Α -591/3-6-2016 Π.Α.Υ.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ Α591/3-6-2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν.3463/ 2006
∆.Κ.∆, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρήστου Λαϊνά ο οποίος καταψήφισε το θέµα, µετά από διαλογική συζήτηση,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει :
α) Την έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», µε το ποσό των 120.000,00€, για την κάλυψη
των αυξηµένων λειτουργικών του αναγκών και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του, &
β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 120.000,00€ σε βάρος του Κ.Α.006731.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016 για την απόδοση αυτού στο ανωτέρω Ν.Π.∆.∆.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 341/ 2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 342
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15) Γεώργιο Γιοβά, 16) Ευστράτιο Βαρδάκη, 17) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις επτά (7) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
16433/1-6-2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 3) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 5) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Χρήστος Γούτος & 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 322 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την τέλεση
αρχιερατικού µνηµοσύνου κατά την εορτή των Αγίων Πάντων ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 26 Ιουνίου 2016 ηµέρα Κυριακή Εορτή των Αγ. Πάντων, ο ∆ήµος µας θα πραγµατοποιήσει Αρχιερατικό Μνηµόσυνο, υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Αρχιερέων, ∆ηµάρχων, ∆ηµοτικών Συµβούλων και όσων µόχθησαν για την πόλη του
Αιγίου, στον Ιερό Ναό των Αγ. Πάντων στο ∆ηµ. Κοιµητήριο Αιγίου.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα διάφορα έξοδα τέλεσης του
µνηµοσύνου που θα προκύψουν, όπως εκτύπωση προγραµµάτων, δίσκος, προσφορά καφέ είναι ανάγκη να διατεθεί πίστωση ποσού 500,00
€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη διάθεσης πίστωσης
για την κάλυψη των δαπανών που θα απαιτηθούν για την παραπάνω εκδήλωση, την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ: Α-592/7-06-2016 της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας για την δέσµευση της σχετικής πίστωσης,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ.
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), πλην του δηµοτικού συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, o οποίος καταψήφισε το θέµα, µετά από διαλογική συζήτηση,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
α) Την έγκριση πραγµατοποίησης εκδήλωσης τέλεσης επιµνηµόσυνης δέησης υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των Αρχιερέων, ∆ηµάρχων,
∆ηµοτικών Συµβούλων και όσων µόχθησαν για την πόλη του Αιγίου,
στις 26 Ιουνίου 2016 ηµέρα Κυριακή στον Ιερό Ναό των Αγ. Πάντων στο
∆ηµοτικό Νεκροταφείο Αιγίου, &
β) Τη διάθεση πίστωσης ποσού πεντακοσίων ευρώ (500,00€) σε
βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα διάφορα έξοδα τέλεσης
του µνηµόσυνου που θα προκύψουν, όπως εκτύπωση προγραµµάτων, δίσκος, προσφορά καφέ σε επισήµους.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 342/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
7 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 343
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 15) Γεώργιο Γιοβά, 16) Ευστράτιο Βαρδάκη, 17) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Τοµαρά, 21)
∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις επτά (7) του µηνός Ιουνίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
16433/1-6-2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 3) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος, 5) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6) Μαρία Παπαχριστοπούλου,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
8)Χρήστος Γούτος & 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 322 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή τέλους και προστίµου αυθαίρετης
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έτους 2016 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, Προϊσταµένης
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Το αστυνοµικό τµήµα Αιγίου µε το έγγραφό του υπ’ αριθµ. Πρωτ.
1020/1815/22-γ/06-02-2016, µας ενηµέρωσε ότι ο κ. Καρκατσέλος Νικόλαος του Πέτρου µε ΑΦΜ 029063424, διαπιστώθηκε ότι κατά την
27/1/2016 είχε αναπτύξει σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόµιο) επί της οδού Κλ. Οικονόµου, πάγκους µε προϊόντα προς πώληση, έκτασης 15,00
τµ, χωρίς να έχει σχετική άδεια από το ∆ήµο Αιγιαλείας που είναι η αρµόδια αρχή.
Η υπηρεσία µας µετά την παραλαβή του ανωτέρω εγγράφου , προχώρησε σύµφωνα µε το Ν. 1080/80 σε επιβολή τέλους αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, ποσού τριακοσίων εβδοµήντα πέντε
(375,00) ευρώ και σε επιβολή προστίµου αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου ποσού τριακοσίων εβδοµήντα πέντε ευρώ (375,00).
Στη συνέχεια και ενώ είχαν βεβαιωθεί οι παραπάνω χρεώσεις το
αστυνοµικό τµήµα Αιγίου απέστειλε σε ορθή επανάληψη το ανωτέρω
έγγραφο διορθωµένο ως προς τα τετραγωνικά µέτρα σύµφωνα µε το οποίο τα τετραγωνικά µέτρα της αυθαίρετης κατάληψης ήταν 3,00 και όχι
15,00 που ανέφερε το αρχικό έγγραφο σύµφωνα µε το οποίο βεβαιώθηκαν οι οφειλές.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω εισηγούµαι
1) ∆ιαγραφή τέλους αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου συνολικού ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00) από τον βεβαιωτικό κατάλογο υπ’ αριθµ. Βεβ. 80/26-4-2016 ως αχρεωστήτως επιβληθέντος,
έτσι ώστε να παραµείνει προς απόδοση το ποσό των εβδοµήντα πέντε ευρώ (75,00) που είναι και το ορθό.
2) ∆ιαγραφή προστίµου αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου
συνολικού ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00) από τον βεβαιωτικό κατάλογο υπ’ αριθµ. Βεβ. 157/09-5-2016 ως αχρεωστήτως επιβληθέντος, έτσι ώστε να παραµείνει προς απόδοση το ποσό των εβδοµήντα πέντε ευρώ (75,00) που είναι και το ορθό ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταµένης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, είδε το υπ’ αριθ.πρωτ.: 1020/1815/22-γ-6-2-2016 έγγραφο
του Αστυνοµικού Τµήµατος Αιγίου, το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά
παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.1080/80, του άρ3
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θρου 174 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του
Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2) Θεοφ. Σπηλιόπουλου, 3) Βασ.Τοµαρά & 4) Βασ. Φιλιππόπουλου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.3463/06 η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
1. Τη διαγραφή τέλους αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου
συνολικού ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00) από τον βεβαιωτικό
κατάλογο υπ’ αριθµ. Βεβ. 80/26-4-2016 ως αχρεωστήτως επιβληθέντος, έτσι ώστε να παραµείνει προς απόδοση το ποσό των εβδοµήντα πέντε ευρώ (75,00) που είναι και το ορθό.
2. Τη διαγραφή προστίµου αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου
χώρου συνολικού ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00) από τον βεβαιωτικό κατάλογο υπ’ αριθµ. Βεβ. 157/09-5-2016 ως αχρεωστήτως επιβληθέντος, έτσι ώστε να παραµείνει προς απόδοση το ποσό των εβδοµήντα πέντε ευρώ (75,00) που είναι και το ορθό .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 343/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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