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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:349
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)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 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.19547/24.06.2016, 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «προµήθειας αναλώσιµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα & fax και χαρτιού µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας» και καθορισµός τρόπου εκτέλεσης».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ελευθέριου Αθανασίου, η οποία έχει ως εξής:
«Κρίνεται κατεπείγουσα η ανάγκη εκτέλεσης της προµήθειας αναλώσιµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα & fax και χαρτιού µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για την εύρυθµη και
απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας σύµφωνα µε την από 74/27.06.2016 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου
Αιγιαλείας. Παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της παρακάτω προµήθειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ως κάτωθι:
Π/Υ ευρώ
ΕΙ∆ΟΣ
Κ.A.
A/A
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ
µε ΦΠΑ
∆ΡΑΣΗΣ
2016
24%
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών
και λοιπού εξοπλισµού (Προµήθεια
30.000,00 10-6673
1
Προµήθεια
αναλώσιµων υλικών για εκτυπωτές,
ευρώ
φωτοτυπικά µηχανήµατα & fax)
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου
(Προµήθεια αναλώσιµων υλικών
10.729,00
2
Προµήθεια
10-6614
για εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήευρώ
µατα & fax)
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών ε6.182,64
10-6613
3 κτυπώσεων (Προµήθεια χαρτιού Προµήθεια
ευρώ
µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων)
Σύνολο 49.911,68 €
Η χρηµατοδότηση θα είναι από δηµοτικούς πόρους και η ανάθεση
της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ελευθέριου Αθανασίου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.74/2016 Μελέτη της προµήθειας
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αναλωσίµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα και φαξ,
καθώς και χαρτιού µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία συντάχθηκε από
τον κ. Παναγιώτη Κανελλή, Π.Ε. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, τις
υπ’αριθ.Α-664, Α-662 & Α-663/27.06.2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την άµεση ανάγκη πραγµατοποίησης της εν λόγω προµήθειας
για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, 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», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια αναλώσιµων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά µηχανήµατα & fax και χαρτιού µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για
τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας», προϋπολογισµού
σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών
(46.911,68 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει
τους Κ.Α.10-6673 (30.000,00 €), 10-6614 (10.729,04 €) και 10-6613
(6.182,64 €) προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016
και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 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 349/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: 79ΥΧΩ6Χ-ΒΤΤ

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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 350
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.

Α∆Α: 79ΥΧΩ6Χ-ΒΤΤ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Στο έγγραφο του κ. Προέδρου της Τ.Κ. Αρραβωνίτσας της ∆.Ε. Ερινεού περί απαγόρευσης άρδευσης από το δίκτυο
ύδρευσης τους θερινούς µήνες ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει το υπ’ αριθ.
19746/27-06-2016 έγγραφο του κ. Γεωργίου Μελισσάρη, Προέδρου της
Τ.Κ. Αρραβωνίτσας, που έχει ως εξής:
«Λόγω έλλειψης νερού στην Τ.Κ. Αρραβωνίτσας και της αυξηµένης ζήτησης στην ύδρευση, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες εισηγούµαι την απαγόρευση της άρδευσης στα κτήµατα για το διάστηµα από
1 Ιουλίου 2016 ως 30 Σεπτεµβρίου 2016.
Παρακαλώ η εισήγηση µου αυτή να τεθεί στο επόµενο δηµοτικό
συµβούλιο ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε το
υπ’ αριθ. πρωτ. 19746/27-06-2016 έγγραφο (εισήγηση) του εκπροσώπου
της Τ.Κ. Αρραβωνίτσας και έλαβε υπόψη του ότι λόγω του θέρους το νερό του δικτύου ύδρευσης δεν επαρκεί και για τις ανάγκες της άρδευσης,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/76-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆/σης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση ,
Οµόφωνα
Αποφασ ί ζ ε ι
Την απαγόρευση της άρδευσης των κτηµάτων της Τ.Κ. Αρραβωνίτσας της ∆.Ε. Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας από το δίκτυο ύδρευσης
για το χρονικό διάστηµα από 1 Ιουλίου 2016 έως 30 Σεπτεµβρίου 2016,
διότι λόγω του θέρους το νερό του δικτύου ύδρευσης δεν επαρκεί και για
τις ανάγκες άρδευσης.
-Στους παραβάτες θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιµα, τα οποία
θα εισηγείται ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αρραβωνίτσας µετά από ελέγχους
που θα πραγµατοποιεί το παραπάνω χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε τον
κανονισµό άρδευσης του τέως ∆ήµου Ερινεού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 350/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Α∆Α: ΩΝΑ0Ω6Χ-ΑΝ1

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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 352
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση κάλυψης µέρους των εξόδων πραγµατοποίησης διεθνούς Συνεδρίου µε θέµα : ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑ∆Α : Νέα ευρήµατα και νέες προοπτικές ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Ο ∆/ντής της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής – καθηγητής κ.
Emanuele Greco και ο οµότιµος ∆/ντής Ερευνών ΕΙΕ – πρόεδρος ΕΤΕΠΑ –καθηγητής κ. Αθανάσιος Ριζάκης µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 14624/205-2016 έγγραφό τους, µας γνωρίζουν ότι προγραµµατίζουν, µετά το συνέδριο στο Paistum της Ιταλίας το 2001, την οργάνωση ενός νέου συνεδρίου µε θέµα: «ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΛΛΑ∆Α: Νέα ευρήµατα και νέες προοπτικές», που θα πραγµατοποιηθεί
στο Αίγιο στις 9-11 Οκτωβρίου 2016 και κατά την διάρκεια των εργασιών θα αντιπαρατεθούν τα ευρήµατα των δυο περιοχών σε ένα χρονολογικό φάσµα, που ξεκινάει από την Μυκηναϊκή εποχή έως την Ελληνιστική, µε µια σειρά στρογγυλών τραπεζών που θα συντονίσουν διάφοροι
ειδικοί και µας ζητούν την κάλυψη εξόδων τριών διανυκτερεύσεων 25 –
28 συνέδρων.
Επειδή η διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου µε την συµµετοχή συνέδρων – επιστηµόνων και επισκεπτών από πολλές χώρες θα συντελέσει
στην περαιτέρω προβολή του ∆ήµου µας εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3 περ.α΄ του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ): 1) την
έγκριση κάλυψης των εξόδων τριών διανυκτερεύσεων των (25-28) συνέδρων που θα συµµετάσχουν στο διεθνές Συνέδριο µε θέµα: «ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑ∆Α: Νέα ευρήµατα
και νέες προοπτικές.» που θα πραγµατοποιηθεί 9-11 Οκτωβρίου 2016
στη πόλη του Αιγίου και
2) την διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 006434.002 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 για την κάλυψη εξόδων τριών διανυκτερεύσεων 25 – 28 συνέδρων ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος µε βάση τα παραπάνω καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ. 14624/20-5-2016 έγγραφο των καθηγητών
κ..κ. 1) Emanuele Greco, ∆/ντή της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής και
2) Αθανασίου Ριζάκη, οµότιµο ∆/ντή Ερευνών ΕΙΕ – πρόεδρο ΕΤΕ-ΠΑ
και έλαβε υπόψη του την ανάγκη κάλυψης των εξόδων τριών (3) διανυκτερεύσεων (25-28) συνέδρων που θα συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση του ανωτέρω ∆ιεθνούς Συνεδρίου, την αριθ.Π.Α.Υ. Α-669/28-6-2016
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆.Αιγιαλείας, για την δέσµευση της
σχετικής πίστωσης, τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3 περ. α του
Ν.3463/06 (∆ΚΚ), καθώς επίσης και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/
3
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Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,πλην του δηµοτικού συµβούλου
κ.Χρήστου Λαϊνα, που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
εποµένως µετά από διαλογική συζήτηση,
Kατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
1) Την συµµετοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας και την έγκριση κάλυψης
των εξόδων τριών (3) διανυκτερεύσεων των (25-28) συνέδρων που θα
συµµετάσχουν στο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: «ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑ∆Α: Νέα ευρήµατα και νέες προοπτικές.», που θα πραγµατοποιηθεί στις 9 έως 11 Οκτωβρίου 2016 στη
πόλη του Αιγίου. &
2) Την διάθεση πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€)
σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.002 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.Π.Α.Υ.=Α-669/28-6-2016 της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆. Αιγιαλείας, για την κάλυψη εξόδων
τριών (3) διανυκτερεύσεων των (25-28) συνέδρων, που θα συµµετάσχουν
στο παραπάνω ∆ιεθνές Συνέδριο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 352/2016
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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 353
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για την υπ’ αριθ.7697/16-316 αίτηση του κ. Φίλιππα Κριλή περί διαγραφής προστίµου και τέλους
κατάληψης τραπεζοκαθισµάτων ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει έβδοµο ( 7ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει εισήγηση του
κ.Γεωργίου Μπέσκου, Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Αιγιαλείας, που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.7697/16-3-16 αίτηση του κ. Φίλιππα
Κριλή, περί διαγραφής προστίµου και τέλους κατάληψης τραπεζοκαθισµάτων του εισηγούµαι την διαγραφή του συγκεκριµένου προστίµου ,
καθώς είχε κατατεθεί αίτηση από τον αιτούντα για άδεια κατάληψης πεζοδροµίου η οποία εκδόθηκε µε καθυστέρηση της υπηρεσίας του ∆ήµου,
πέραν αυτού όπως προκύπτει από το κείµενο της αδείας, η άδεια χρήσης
είναι για όλο το έτος 2015 και έχουν πληρωθεί τα τέλη κατάληψης που
αφορούν όλη την χρονιά και όχι µέρος αυτής.
Ως εκ τούτου εισηγούµαι την διαγραφή του σχετικού προστίµου
αφού : 1) είχε υποβληθεί αίτηση η οποία εγκρίθηκε µε καθυστέρηση από
τις υπηρεσίες του ∆ήµου, 2) η άδεια έχει εκδοθεί για όλο το έτος 2015
και 3) έχουν καταβληθεί τέλη που ανάγονται σ’ όλη την χρονιά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Γεωργίου Μπέσκου, Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου Αιγιαλείας,
είδε την υπ’ αριθ.7697/16-3-16 αίτηση του κ. Φίλιππα Κριλή, την αριθ.πρωτ.33776/30-10-2015 άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην εταιρεία «Κοκορόπουλος Αθ.-Κριλής Φ. Ο.Ε.», το σχετικό φάκελο µε τα
οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου
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, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την διαγραφή: α) ποσού 275,40€ για τέλος αυθαίρετης κατάληψης
κοιν.χώρου (πεζοδροµίου) και β) ποσού 275,40€ για πρόστιµο αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (πεζοδροµίου), για ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων έτους 2015, που αφορά το κατάστηµα «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ»
στην οδό Μητροπόλεως 65 στο Αίγιο σε βάρος της εταιρείας «Κοκορόπουλος Αθ.-Κριλής Φ. Ο.Ε.».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 353 /2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

3
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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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 355
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: « Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση
χρήσης των χώρων του Μιχαλακοπουλείου Κληροδοτήµατος στο 1ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Αιγίου ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων µε το αριθ. πρωτ.: 14926/24-052016 έγγραφό του µας ζητά την παραχώρηση της χρήσης των χώρων του
Μιχαλακοπουλείου Κληροδοτήµατος που βρίσκεται στην παραλία Πούντας της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι θερινές δραστηριότητες της Αγέλης Λυκοπούλων (ηλικίες ∆ηµοτικού) και της Οµάδας Ναυτοπροσκόπων (ηλικίες Γυµνασίου), την χρονική περίοδο από τη ∆ευτέρα 04 Ιουλίου 2016
έως και την Κυριακή 17 Ιουλίου 2016.
Κάθε χρόνο τα προσκοπικά τµήµατα ολοκληρώνουν την προσκοπική χρονιά, µε την τελευταία µεγάλη δράση τους, την κατασκήνωση. Οι
µικροί πρόσκοποι κάνουν πράξη όσα έµαθαν, κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε, κοντά στη φύση και τη θάλασσα, λόγω όµως της πυρκαγιάς του 2007, όπου το κατασκηνωτικό κέντρο στο Πυργάκι καταστράφηκε ολοκληρωτικά δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν οι θερινές δραστηριότητες λόγω του κόστους.
Επιπλέον µας αναφέρουν ότι ο καθαρισµός των εσωτερικών χώρων
θα πραγµατοποιηθεί µε αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες δικές τους, καθώς και ότι θα µεριµνήσουν στο τέλος της κατασκήνωσης να παραδώσουν τους εν λόγω χώρους καθαρούς.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, εισηγούµαι στο σώµα προς
ψήφιση την παραχώρηση του Μιχαλακοπουλείου Κληροδοτήµατος του
∆ήµου Αιγιαλείας στο 1ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Αιγίου για την χρονική περίοδο από τη ∆ευτέρα 04 Ιουλίου 2016 έως και την Κυριακή 17
Ιουλίου 2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε το αριθ. πρωτ.: 14926/24-05-2016 έγγραφο του
Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων και έλαβε υπόψη 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 ,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου του
Μιχαλακοπούλειου Κληροδοτήµατος που βρίσκεται στην παραλία Πούντας της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας, ∆.Ε.∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, στο 1ο Σύστηµα Ναυτοπροσκόπων Αιγίου, προκειµένου να φιλο3
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ξενηθούν για το χρονικό διάστηµα από τη ∆ευτέρα 04 Ιουλίου 2016 έως
και την Κυριακή 17 Ιουλίου 2016 µε σκοπό την πραγµατοποίηση της θερινής κατασκήνωσης για την διεξαγωγή ναυτοπροσκοπικών και άλλων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς το κατασκηνωτικό κέντρο τους
στο Πυργάκι καταστράφηκε ολοκληρωτικά, στις πυρκαγιές του 2007 και
δεν είναι εφικτό να πραγµατοποιηθούν οι θερινές δραστηριότητες λόγω
του κόστους.
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία υποχρεούνται να ελευθερώσουν
τους χώρους και να τους παραδώσουν καθαρούς προς χρήση στο ∆ήµο
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 355/ 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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 359
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για την απονοµή τιµητικής
∆ιάκρισης στον Οσκαρικό σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν, µε την ανακήρυξη του ως «Επίτιµου δηµότη Αιγιαλείας» και την αναγόρευσή του σε
«Πρεσβευτή της Αιγιαλείας», για την τέχνη, τον πολιτισµό, την ιστορία
και την ανάδειξή της ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Ο Αλεξάντερ Πέιν (Κωνσταντίνος- Αλέξανδρος Παπαδόπουλος),
που κατάγεται από το Αίγιο και που δηλώνει υπερήφανος που είναι Έλληνας και Αιγιώτης, πρόκειται να επισκεφθεί το Αίγιο το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Αυγούστου 2016, προσκεκληµένος της ∆ΗΚΕΠΑ για το
θεσµό των «ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΩΝ».
Κατά την επίσκεψή του το 2015 στο Αίγιο, ο ∆ήµος Αιγιαλείας και
η ∆Η.Κ.ΕΠ.Α, τον τίµησαν για την καλλιτεχνική του προσφορά σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στον δηµοτικό κινηµατογράφο «Απόλλων». Ο ίδιος χάρηκε πολύ µε την υποδοχή των συµπολιτών µας και την
αγάπη που του έδειξαν. Το γεγονός αυτό, έφερε την πόλη του Αιγίου και
το ∆ήµο µας στο προσκήνιο της επικαιρότητας, αφού συγκέντρωσε δεκάδες δηµοσιογράφους και έτυχε µεγάλης προβολής.
∆ιατηρώντας εξαιρετική σχέση µε τη διοίκηση της ∆Η.Κ.ΕΠ.Α,
θεώρησε εξαιρετική τιµή να είναι επίσηµος προσκεκληµένος στις εκδηλώσεις «Οινοξένεια 2016», που οργανώνει η ∆Η.Κ.ΕΠ.Α και όταν του
έγινε η πρόταση για να τιµηθεί µε την ανακήρυξή του ως «Επίτιµος δηµότης Αιγιαλείας», είπε: «επιτέλους θα γίνω δηµότης στον τόπο µου».
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ∆ήµος µας και οι φορείς του καταβάλουν
µεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιοχής µας και κυρίως την
εξωστρέφεια που θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αιγιάλειας και θα την καταστήσει σηµαντικό τουριστικό και πολιτιστικό προορισµό.
Ο Αλεξάντερ Πέιν, είναι µια πολύ σηµαντική προσωπικότητα στο
χώρο του κινηµατογράφου, αφού για την ταινία του «Πλαγίως» το 2004,
έχει τιµηθεί µε ένα Oscar, τρεις Χρυσές Σφαίρες και ένα βραβείο
BAFTA. Επίσης το 2011, για την ταινία του «Οι απόγονοι», τιµήθηκε
πάλι µε βραβείο Oscar. Είναι σηµαντικό για µας, µια τέτοια προσωπικότητα να µιλά για το δήµο µας σε όλο τον κόσµο και να ενισχύει τις προσπάθειές µας, κάτι που επιθυµεί και ο ίδιος.
Για όλα τα παραπάνω, εισηγούµαι (σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 158 παρ.3 περ.γ του Ν. 3463/06 (∆ΚΚ)):
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Α) Ο ∆ήµος Αιγιαλείας να τιµήσει µε απόφασή του τον Αλεξάντερ
Πέιν α) µε την ανακήρυξή του σε «Επίτιµο ∆ηµότη Αιγιαλείας» και β)
µε την αναγόρευσή του σε «Πρεσβευτή της Αιγιαλείας», για την τέχνη,
τον πολιτισµό, την ιστορία της και την ανάδειξή της, σε ειδική εκδήλωση µε την προσφορά αναµνηστικής πλακέτας, επίδοση ψηφίσµατος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και την παράθεση δείπνου
Β) Να εγκρίνει και να ψηφίσει το παρακάτω Ψήφισµα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
1.-Ανακηρύσσει τον Αλεξάντερ Πέιν (Κωνσταντίνο-Αλέξανδρο
Παπαδόπουλο) - βραβευµένο σκηνοθέτη µε 2 Oscar, τρείς Χρυσές
Σφαίρες και ένα βραβείο BAFTA «Επίτιµο ∆ηµότη» του ∆ήµου Αιγιαλείας
2. Αναγορεύει αυτόν σε «Πρεσβευτή της Αιγιαλείας», για την
τέχνη, τον πολιτισµό, την ιστορία της και την ανάδειξή της
3.-Απονέµει σ' αυτόν επάξια τιµητική πλακέτα
4.-Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να παραδώσουν την
τιµητική πλακέτα και το Ψήφισµα αυτό σε ειδική εκδήλωση,
που θα πραγµατοποιηθεί στο Αίγιο στις 18 Αυγούστου 2016
στο τιµώµενο πρόσωπο.
Γ) Να µε εξουσιοδοτήσει το δηµοτικό συµβούλιο, να προβώ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης της εκδήλωσης αυτής, που θα
πραγµατοποιηθεί στο Αίγιο, στις 18 Αυγούστου 2016, στο υπαίθριο θέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου, σε
ειδική εκδήλωση, όπου θα κληθούν η Υπουργός Τουρισµού, το Ελληνικό
κέντρο κινηµατογράφου, οι ενώσεις Ελλήνων σκηνοθετών και ηθοποιών,
καθώς και σηµαντικές προσωπικότητες του ελληνικού οίνου, σε µια συνύπαρξη τέχνης και πολιτισµού, που θα προβληθεί από όλα τα ΜΜΕ.
∆) Την διάθεση πίστωσης ποσού 700,00€ σε βάρος του Κ.Α. 006443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2016 για την αντιµετώπιση των σχετικών δαπανών, όπως για προµήθεια αναµνηστικής πλακέτας, για τον Αλεξάντερ Πέιν, παράθεσης δείπνου στον τιµώµενο και
στους παραπάνω επίσηµους προσκεκληµένους ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος µε βάση τα παραπάνω καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ.∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη κάλυψης των εξόδων της παραπάνω τελετής, τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3 περ.γ΄ του Ν.3463/06
(∆ΚΚ), την υπ’ αριθ.Π.Α.Υ.=Α-670/28-6-2016 της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆.Αιγιαλείας, για την δέσµευση της σχετικής πίστωσης, καθώς επίσης και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρήστου
Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του
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Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), εποµένως µετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία ,
Αποφασίζει
Α) Ο ∆ήµος Αιγιαλείας να τιµήσει τον Αλεξάντερ Πέιν α) µε την
ανακήρυξή του σε «Επίτιµο ∆ηµότη Αιγιαλείας» και β) µε την αναγόρευσή του σε «Πρεσβευτή της Αιγιαλείας», για την τέχνη, τον πολιτισµό, την ιστορία της και την ανάδειξή της, σε ειδική εκδήλωση µε την
προσφορά αναµνηστικής πλακέτας, επίδοση ψηφίσµατος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου και την παράθεση δείπνου.
Β) Να εγκρίνει και να ψηφίσει το παρακάτω Ψήφισµα:
ΨΗΦΙΣΜΑ
1.-Ανακηρύσσει τον Αλεξάντερ Πέιν (Κωνσταντίνο-Αλέξανδρο
Παπαδόπουλο) - βραβευµένο σκηνοθέτη µε 2 Oscar, τρείς Χρυσές
Σφαίρες και ένα βραβείο BAFTA «Επίτιµο ∆ηµότη» του ∆ήµου Αιγιαλείας
2.-Αναγορεύει αυτόν σε «Πρεσβευτή της Αιγιαλείας», για την
τέχνη, τον πολιτισµό, την ιστορία της και την ανάδειξή της
3.-Απονέµει σ' αυτόν επάξια τιµητική πλακέτα
4.-Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να παραδώσουν την
τιµητική πλακέτα και το Ψήφισµα αυτό σε ειδική εκδήλωση,
που θα πραγµατοποιηθεί στο Αίγιο στις 18 Αυγούστου 2016
στο τιµώµενο πρόσωπο.
Γ) Την εξουσιοδότηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησης
της εκδήλωσης αυτής, που θα πραγµατοποιηθεί στο Αίγιο, στις 18 Αυγούστου 2016, στο υπαίθριο θέατρο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου, σε ειδική εκδήλωση, όπου θα κληθούν η
Υπουργός Τουρισµού, το Ελληνικό κέντρο κινηµατογράφου, οι ενώσεις
Ελλήνων σκηνοθετών και ηθοποιών, καθώς και σηµαντικές προσωπικότητες του ελληνικού οίνου, σε µια συνύπαρξη τέχνης και πολιτισµού, που
θα προβληθεί από όλα τα ΜΜΕ.
∆) Την διάθεση πίστωσης ποσού επτακοσίων ευρώ (700,00€) σε
βάρος του Κ.Α. 00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2016
για την αντιµετώπιση των σχετικών δαπανών, όπως για προµήθεια αναµνηστικής πλακέτας, για τον Αλεξάντερ Πέιν, παράθεσης δείπνου στον
τιµώµενο και στους παραπάνω επίσηµους προσκεκληµένους .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 359 /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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 361
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήµατος στην
«ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο A.E.»,για την αντικατάσταση και τοποθέτηση νέας πινακίδας µε την ονοµατοδοσία: «ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» στην
σήραγγα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της ∆.Ε. Αιγείρας (από τον ποταµό Κριό µέχρι το Θολοπόταµο) του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου, που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Οι Τοπικές Κοινότητες Αιγείρας, Αµπελοκήπων & Αιγών της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας, εκφράζοντας την καθολική επιθυµία των κατοίκων των, µε τις υπ’ αριθ.5/2016, 3/2016 &
3/2016 αντίστοιχες αποφάσεις των Συµβουλίων αυτών, αποφάσισαν οµόφωνα να ονοµαστεί η σήραγγα που τέθηκε σε λειτουργία πριν από λίγες ηµέρες και βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου στα διοικητικά όρια της ∆.Ε.
Αιγείρας από τον ποταµό Κριό µέχρι το Θολοπόταµο του ∆ήµου Αιγιαλείας, σε «ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» και όχι « ΑΚΡΑΤΑ 1»,
διότι η πινακίδα µε την ονοµατοδοσία «ΑΚΡΑΤΑ 1» είναι απαράδεκτη,
προκλητική και ανεπίτρεπτη, αντιβαίνει την ιστορική αλήθεια της περιοχής και δεν υπάρχει καµιά δικαιολογία για τη σκόπιµη διαστρέβλωση των
αληθινών ιστορικών δεδοµένων και την αλλοίωση των πραγµατικών
στοιχείων. Επίσης ως γνωστόν η ∆.Ε.ΑΚΡΑΤΑΣ απέχει 4 χιλιόµετρα
από την εν λόγω σήραγγα.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την υποβολή αιτήµατος στην ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο Α.Ε.,για την
αντικατάσταση και τοποθέτηση νέας πινακίδας µε την ονοµατοδοσία:
«ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» στην σήραγγα που βρίσκεται στα
διοικητικά όρια της ∆.Ε. Αιγείρας (από τον ποταµό Κριό µέχρι το Θολοπόταµο) του ∆ήµου Αιγιαλείας.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, είδε τις υπ’ αριθ.5/2016, 3/2016 & 3/2016 αντίστοιχες
αποφάσεις των Συµβουλίων των Τoπικών Κοινοτήτων Αιγείρας, Αµπελοκήπων & Αιγών της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)
Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2) Νικόλαος Θανασούλιας,3) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 4) ∆ηµήτριος Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση,
3
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Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την υποβολή αιτήµατος στην ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο Α.Ε.,για την αντικατάσταση της πινακίδας «ΑΚΡΑΤΑ 1» και τοποθέτηση νέας πινακίδας
µε την ονοµατοδοσία: «ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ» στην σήραγγα που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της ∆.Ε. Αιγείρας (από τον ποταµό Κριό µέχρι το Θολοπόταµο) του ∆ήµου Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 361/2016
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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 362
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο:« Έκτακτη Επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 266/2016 απόφαση για την έγκριση
της πέµπτης (5ης) αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του οικονοµικού
έτους 2016 ως προς τα λειτουργικά έσοδα και έξοδα, προσετέθησαν χρήµατα στον κωδικό ( ΚΑ 00-6731.004) « Προαιρετικές Εισφορές στις
Σχολικές Επιτροπές», ώστε να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση στις δύο Σχολικές Επιτροπές της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. Το ποσό που θα κατανεµηθεί ανέρχεται στις 28.000€.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 15086/24-05-2016 έγγραφο η Α/θµια Σχ. Επιτροπή ζητά έκτακτη οικονοµική επιχορήγηση, καθώς υπάρχουν αυξηµένες δαπάνες συντήρησης των σχολικών µονάδων (έξοδα πυρασφάλειας
κ.λ.π), επιπλέον έξοδα για την προετοιµασία των επιλεγµένων σχολείων
ως κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης (κατασκευή WC ΑΜΕΑ 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου), καθώς επίσης εκκρεµεί και η αποζηµίωση των
καθαριστριών από κονδύλι της Σχολικής Επιτροπής.
Επίσης κατόπιν του υπ’ αρ. πρωτ. 15069/24-05-2016 εγγράφου
της Β/θµιας Σχ. Επιτροπής, στο οποίο αναφέρονται οι πολλαπλά αυξηµένες δαπάνες συντήρησης των Σχολικών µονάδων, λόγω παλαιότητας των
κτιρίων, καθώς και η ανάγκη αναβάθµισης αισθητικά και ποιοτικά των
Σχολικών χώρων και:
Έχοντας υπόψη το άρθρο 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα»
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και βάσει του
ν.4257/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή
χρηµατικών επιχορηγήσεων:
i. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων και των εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,
που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου,
ii. σε τοπικά παραρτήµατα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε πανελλήνια δράση, οι
οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε µορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύµατα εξάρτησης, κακοποίησης, παραµέλησης, οικονοµικής εκµετάλλευσης και παράνοµης
διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την
επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράµµατος δράσης
του συλλόγου, για τον αντίστοιχο ∆ήµο και η έγκρισή του από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
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iv. σε πρωτοβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων στον οικείο ∆ήµο για την πραγµατοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και
v. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου, περιλαµβανοµένων
και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης
που λαµβάνουν.
Β. Η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισµό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ένα και µισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήµου.
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν έχει εφαρµογή, αν τα ποσά
των χορηγούµενων ενισχύσεων από τους δήµους προς τους παραπάνω
φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι
σχολικές επιτροπές.»
Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων, των υπ’αριθµ.15086/24-05-2016
και 15069/24-05-2016 εγγράφων των Σχολικών Επιτροπών της Α/θµιας
και Β/θµιας Εκπ/σης, τα οποία επισυνάπτω, την υπ’ αριθµό 12/2016 απόφαση της ∆ΕΠ, καθώς και του γεγονότος ότι η συµµετοχή της κρατικής επιχορήγησης σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 2015 είναι µειωµένη,
εισηγούµαι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, να αποφασίσει
σχετικά µε την κατανοµή του ποσού των 28.000€ στις δύο Σχολικές Επιτροπές Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης. Από το ανωτέρω ποσό 20.000€ να
δοθούν στην Α/θµια Σχολική Επιτροπή και 8.000€ να δοθούν στην
Β/θµια Σχολική Επιτροπή, ώστε να καλυφθούν οι έκτακτες λειτουργικές
δαπάνες των Σχολικών µονάδων, προκειµένου να αναβαθµιστούν αισθητικά και ποιοτικά τα σχολεία και να τα καταστήσουµε τεχνολογικά εξοπλισµένα ».
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 τα υπ’αριθµ.
15086/24-05-2016 και 15069/24-05-2016 αντίστοιχα έγγραφα των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης του
∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ. 12/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, την ανάγκη κατανοµής της έκτακτης επιχορήγησης έτους 2016 στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι έκτακτες λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, τις υπ’αριθ.Α-649/23-6-16 & Α-650/23-6-2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα» του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), του Ν.4257/2014 καθώς και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ .87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
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Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2) Νικόλαος
Θανασούλιας, 3) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 4) ∆ηµήτριος Μπούρδος,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την κατανοµή της Έκτακτης επιχορήγησης έτους 2016, στα δύο
(2) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Αιγιαλείας και τη
διάθεση σχετικής πίστωσης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, ως κατωτέρω:
Α) Ποσού 20.000,00€ στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των
έκτακτων λειτουργικών αναγκών των σχολικών µονάδων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας σε βάρος του Κ.Α.00-6711.001 του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα και µε την
αριθ.A-649/23-6-16 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
Β) Ποσού 8.000,00 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία:«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των
έκτακτων λειτουργικών αναγκών των σχολικών µονάδων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας σε βάρος του Κ.Α.00-6711.002 του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα και µε την αριθ.Α650/23-6-16 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 362/2016.
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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 363
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Παράταση θητείας των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία : «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε το διακριτικό
τίτλο (∆Η.Κ.ΕΠ.Α), ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε την υπ’αριθ.436/2014 απόφασή
του, µεταξύ άλλων είχε ορίσει τη θητεία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία :
«∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε το διακριτικό τίτλο
(∆Η.Κ.ΕΠ.Α), σε δύο (2) έτη δηλ. µέχρι 31-08-2016.
Πλην όµως µε την υπ’ αριθ.478/2015 προηγούµενη απόφασή του, η
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97714/10724/27-8-2015 όµοια του κ.
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1961/11-092015, αποφασίσθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2)
έτη σε δυόµιση (2,5) έτη και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου
∆ιοικητικού Συµβουλίου .
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τροποποιήσει την υπ’αριθ.436/2014 προηγούµενη απόφασή του, ως προς το
σκέλος Γ) που αφορά την θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της εν λόγω ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την παράταση αυτής από 31-08-2016 µέχρι 5/03/2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.436/2014 απόφαση του ∆.Σ.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 276/2011 προηγούµενη απόφαση του, « περί συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας σε µία
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ µε την επωνυµία : «∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε το διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.ΕΠ.Α)», την υπ’
αριθ. 65415/13523/3-8-2011 εγκριτική απόφαση του κ.Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και
Ιονίου που δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ/Β/ 2033/13-09-2011) και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.478/2015 προηγούµενη απόφασή του, η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97714/10724/27-8-2015 όµοια του κ. Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1961/11-09-2015,
«περί τροποποίησης της συστατικής πράξης της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης, ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2) έτη σε δυόµιση
(2,5) έτη, τις διατάξεις των άρθρων 65, 103, 107 & 109 του Ν.3852/
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2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», τις διατάξεις των άρθρων 253,254 & 255 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ.(ΦΕΚ/Β΄/114/8-6-2006),
καθώς και το άρθρο 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/Α΄/85/11-4-2012), ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2) Νικόλαος Θανασούλιας, 3)
Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 4) ∆ηµήτριος Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ.436/2014 απόφασής του
ως προς το σκέλος Γ) και την παράταση της θητείας των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την
επωνυµία : «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε το διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.ΕΠ.Α), από 31-08-2016 µέχρι 5/03/2017, σύµφωνα
µε την υπ’ αριθ.478/2015 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε
µε την υπ’ αριθ. 97714/ 10724/27-8-2015 όµοια του κ. Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ/Β΄/1961/11-09-2015), ως προς τη
θητεία των µελών από δύο (2) έτη σε δυόµιση (2,5) έτη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.436/2014 απόφαση του ∆.Σ.Αιγιαλείας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 363 /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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 364
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Παράταση θητείας των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία,
Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το όγδοο ( 8ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε την υπ’αριθ. 438/2014 απόφασή
του, µεταξύ άλλων είχε ορίσει τη θητεία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία
« Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου
Αιγιαλείας », σε δύο (2) έτη δηλ. µέχρι 31-08-2016
Πλην όµως µε την υπ’ αριθ.475/2015 προηγούµενη απόφασή του,
η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97725/10727/27-8-2015 όµοια του κ.
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1966/11-092015, αποφασίσθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆., ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2) έτη σε δυόµιση
(2,5) έτη και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τροποποιήσει την υπ’αριθ.438/2014 προηγούµενη απόφασή του, ως προς το
σκέλος Γ), που αφορά την θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω Ν.Π.∆.∆.µε την παράταση αυτής από 31-08-2016 µέχρι
5/03/2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.438/2014 απόφαση του ∆.Σ.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.».
Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 97/2011 προηγούµενη απόφαση του περί
συγχώνευσης των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αιγιαλείας σε ένα Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία : «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», την υπ’ αριθ. 35033/7419/2-6-2011 εγκριτική
απόφαση του κ. Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου που δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ/Β/
1703/1-08-2011) και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ. 438/2014 απόφασή
του, την υπ’ αριθ.475/2015 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97725/10727/27-8-2015 όµοια του κ. Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1966/11-09-2015, «
τροποποίησης της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆., ως προς
τη θητεία των µελών από δύο (2) έτη σε δυόµιση (2,5) έτη, τις διατάξεις
των άρθρων 103 & 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα
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Καλλικράτης», καθώς επίσης και την παρ.1 του άρθρου 240 του
Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) και το άρθρο 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/Α΄/85/114-2012), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2) Νικόλαος
Θανασούλιας, 3) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 4) ∆ηµήτριος Μπούρδος,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την παράταση της θητείας των Μελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», από 31-082016 µέχρι 5/03/2017 ,σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 475/2015 προηγούµενη
απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97725/10727/27-82015 όµοια του κ. Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο
(ΦΕΚ/Β΄/1966/11-09-2015), ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2)
έτη σε δυόµιση (2,5) έτη.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.438/2014 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 364 /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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 365
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Α∆Α: 6ΕΑ2Ω6Χ-3ΣΑ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Α∆Α: 6ΕΑ2Ω6Χ-3ΣΑ

Για το αντικείµενο: « Παράταση θητείας των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε την υπ’αριθ.439/2014 απόφασή
του, µεταξύ άλλων είχε ορίσει τη θητεία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας», σε
δύο (2) έτη δηλ. µέχρι 31-08-2016
Πλην όµως µε την υπ’ αριθ.476/2015 προηγούµενη απόφασή του, η
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97722/10726/27-8-2015 όµοια του κ.
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1966/11-092015, αποφασίσθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2) έτη σε δυόµιση
(2,5) έτη και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου .
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τροποποιήσει την υπ’αριθ.439/2014 προηγούµενη απόφασή του, ως προς το
σκέλος Γ) που αφορά την θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του εν λόγω Ν.Π.∆.∆. µε την παράταση αυτής από 31-08-2016 µέχρι
5/03/2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.439/2014 απόφαση του ∆.Σ. ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος µε βάση τα παραπάνω καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ.∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 98/2011 προηγούµενη απόφαση του, περί συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών της Α/θµιας Εκπαίδευσης σε µία Σχολική Επιτροπή µε την επωνυµία : «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας », την υπ’ αριθ.25600/5268/19-4-2011 εγκριτική απόφαση του κ.Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου που δηµοσιεύθηκε στο
(ΦΕΚ/Β/1704/1-08-2011) και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.439/2014
προηγούµενη απόφασή του, την υπ’ αριθ.476/2015 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97722/10726/27-8-2015 όµοια του κ. Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ/Β΄/1966/11-09-2015, «περί τροποποίησης της συστατικής πράξης
του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2) έτη σε
δυόµιση (2,5) έτη, καθώς επίσης και τις διατάξεις την παρ.1 του άρθρου
102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου 103 & άρθρου 65 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρω3

Α∆Α: 6ΕΑ2Ω6Χ-3ΣΑ

µένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», τα άρθρα 240 & 243 του
Ν.3463/2006, την αριθ.8440/24-2-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ. & ΗΛ.∆. ,
(ΦΕΚ/Β΄/318/25-2-11) και το άρθρο 10 του Ν.4071/ 2012 (ΦΕΚ /
Α΄/85/11-4-2012), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2) Νικόλαος Θανασούλιας, 3) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 4) ∆ηµήτριος
Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει την παράταση της θητείας των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας από 31-08-2016 µέχρι
5/03/2017, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 476/2015 προηγούµενη απόφασή
του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97722/10726/27-8-2015 όµοια
του κ. Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ/Β΄/
1966/11-09-2015), ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2) έτη σε δυόµιση (2,5) έτη.
- Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.439/2014 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 365 /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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 366
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Α∆Α: 7ΕΧ∆Ω6Χ-Ψ2Θ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Παράταση θητείας των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε την υπ’αριθ.440/2014 απόφασή
του, µεταξύ άλλων είχε ορίσει τη θητεία των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία
«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας»,
σε δύο (2) έτη δηλ. µέχρι 31-08-2016
Πλην όµως µε την υπ’ αριθ.477/2015 προηγούµενη απόφασή του,
η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97717/10725/27-8-2015 όµοια του κ.
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1966/11-092015, αποφασίσθηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2) έτη σε δυόµιση
(2,5) έτη και λήγει πάντοτε µε την εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου .
Κατόπιν των παραπάνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τροποποιήσει την υπ’αριθ.440/2014 προηγούµενη απόφασή του, ως προς το
σκέλος Γ), που αφορά την θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω Ν.Π.∆.∆. µε την παράταση αυτής από 31-08-2016 µέχρι
5/03/2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.440/2014 απόφαση του ∆.Σ. ».
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος µε βάση τα παραπάνω καλεί το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ.∆ηµάρχου,
είδε την υπ’ αριθ. 99/2011 προηγούµενη απόφαση του, περί συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών της Β/θµιας Εκπαίδευσης σε µία Σχολική
Επιτροπή, την υπ’ αριθ.25602/5269/19-4-2011 εγκριτική απόφαση του
κ.Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ.
Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ/Β/1703/1-08-2011) και
έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.440/2014 απόφασή του, την υπ’ αριθ.
477/2015 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
97717/10725/27-8-2015 όµοια του κ. Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β΄/1966/11-09-2015, «περί τροποποίησης της
συστατικής πράξης του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. ως προς τη θητεία των µελών
από δύο (2) έτη σε δυόµιση (2,5) έτη », καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 102, του άρθρου 103 & του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», την παρ.1 του άρθρου 240
του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την απόφαση του Υπ.
3
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ΥΠΕΣΑΗ∆ Αριθµ. Πρωτ.: 8440/ 24.02. 2011 «Καθορισµός λειτουργίας
των Σχολικών Επιτροπών και ρύθµιση οικονοµικών θεµάτων αυτών»,
καθώς και το άρθρο 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/Α΄/85/11-4-2012), ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2) Νικόλαος Θανασούλιας, 3)
Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 4) ∆ηµήτριος Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’αριθ.440/2014 προηγούµενης
απόφασής του, ως προς το σκέλος Γ) και την παράταση θητείας των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας», από 3108-2016 µέχρι 5/03/2017, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 477/2015 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 97717/10725/278-2015 όµοια του κ. Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο
(ΦΕΚ/Β΄/1966/11-09-2015), ως προς τη θητεία των µελών από δύο (2)
έτη σε δυόµιση (2,5) έτη.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.440/2014 απόφαση του ∆.Σ.Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 366/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: ΩΧΩΤΩ6Χ-ΤΦΜ

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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απoφ.: 367
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) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Τοµαρά, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Ιουνίου 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.19547/24-06-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
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Α∆Α: ΩΧΩΤΩ6Χ-ΤΦΜ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 3) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7) Γεώργιος Μαγγίνας, Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2) Μαρία Τσουκαλά, 3) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος & 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 347 έως και 413 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης ∆.Σ.για αντικατάσταση γραµµατέα της Επιτροπής Εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων & πραγµάτων
του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2016.(σχετ.αριθ.25/2016 Α.∆.Σ.) ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) 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, Κε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Με την απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου αριθ.: 25/2016,
είχε οριστεί Γραµµατέας της Επιτροπής Εκποίησης ή Εκµίσθωσης ακινήτων και πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2016, ο µέχρι πρότινος υπάλληλος του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας κος Μανέτας
Κων/νος. Σύµφωνα µε την αριθ. 331/2016 Απόφαση ∆ηµάρχου ο ως άνω
υπάλληλος, από 16/06/2016 θα εκτελεί χρέη Προϊσταµένου του Λογιστηρίου του ∆ήµου µας και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντικατασταθεί
από Γραµµατέας της ως άνω Επιτροπής.
Προτείνεται η αντικατάστασή του από την κα Μεντζελοπούλου
Γεωργία υπάλληλο του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας και σας παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
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
της κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, Προϊσταµένης της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.
25/2016 προηγούµενη απόφασή του «περί ορισµού µελών στην επιτροπή
εκποίησης ή εκµίσθωσης πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος
2016», την αριθ. 331/2016 Απόφαση κ. ∆ηµάρχου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 270/81, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2) Νικόλαος Θανασούλιας,3) Βασίλειος Φιλιππόπουλος
και 4) ∆ηµήτριος Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει :
α) Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.25/2016 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας , περί ορισµού µελών στην επιτροπή εκποίησης ή εκµίσθωσης πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος 2016 .
β) Την αντικατάσταση του κ. Κων/νου Μαντέτα, δηµοτικού υπαλλήλου από τη θέση του Γραµµατέα της Επιτροπής Εκποίησης & Εκµίσθωσης πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016 και
γ) Τον ορισµό της κας Γεωργίας Μεντζελοπούλου , δηµοτική υπάλληλο του Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας, η οποία θα εκτελεί χρέη ως
Γραµµατέα της εν λόγω επιτροπής
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-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 25/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 367/2016
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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:369
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)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 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.19547/24.06.2016, 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης
της προµήθειας και τοποθέτησης κλιµατιστικών µονάδων για την κάλυψη
των αναγκών του Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών και
Αποθηκών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη, η οποία έχει ως εξής:
«Η προµήθεια και τοποθέτηση των κλιµατιστικών µονάδων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
Παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της παραπάνω
προµήθειας σύµφωνα µε την Τεχνική Έκθεση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε απ’ ευθείας ανάθεση
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΡΑΣΗΣ
Προµήθεια και τοποθέτηση των κλιµατιστικών
µονάδων

ΕΙ∆ΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ

ΠΑΥ

Π/Υ €

Κ.A.

Προµήθεια

Α-629

2.100,00 €

10-7131

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθηκών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση που αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων, όπως αυτή συντάχθηκε
από τον κ. Φώτιο Κουρτάκη, Τεχνολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της εν λόγω προµήθειας για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-629/07.06.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, 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)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας,

3

3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, 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 µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια και τοποθέτηση κλιµατιστικών µονάδων» για την κάλυψη
των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού
δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.10-7131 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε απ’
ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.
1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 369/2016.
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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:392
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)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 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.19547/24.06.2016, 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα-

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)

Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση της υπ’αριθ.231/18-04-2016 απόφασης ∆.Σ. σχετικά µε την αναγκαιότητα εκτέλεσης, την έγκριση της
υπ’αριθ.56/2016 µελέτης, του προϋπολογισµού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγίου» ως
προς την έγκριση της ανωτέρω επικαιροποιηµένης µελέτης και του επικαιροποιηµένου προϋπολογισµού του εν λόγω έργου, λόγω της από 0106-2016 αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό
(24%) σύµφωνα µε τις παρ.1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.4389/2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Το ∆.Σ. του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την υπ’αριθ.231/18-04-2016 απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενέκρινε την αναγκαιότητα εκτέλεσης, την υπ’αριθ.56/2016 µελέτη, τον προϋπολογισµό και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγίου»
µε απαιτούµενη πίστωση 20.000,00 € (εκ των οποίων 16.260,16 € για εργασίες και 3.739,84 € λόγω Φ.Π.Α.23%).
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ’αριθ.Α487/30-03-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.).
Λόγω της από 01-06-2016 αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) σύµφωνα µε τις παρ.1 & 2 του άρθρου 52
του Ν.4389/2016, η απαιτούµενη πίστωση του ανωτέρω έργου ανέρχεται
στα 20.000,00 € (εκ των οποίων 16.129,03 € για εργασίες και 3.870,97 €
λόγω Φ.Π.Α.24%),
Προτείνουµε
Την τροποποίηση της υπ’αριθ.231/18-04-2016 απόφασης του ∆.Σ.
καθώς και την έγκριση της υπ’αριθ.56/2016 επικαιροποιηµένης µελέτης
και του επικαιροποιηµένου προϋπολογισµού του εν λόγω έργου, λόγω
της από 01-06-2016 αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε είκοσι τέσσερα
τοις εκατό (24%) σύµφωνα µε τις παρ.1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.4389/
2016».
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 υπ’αριθ.231/
2016 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
πρωτ.68361/7072/26.05.2016 όµοια του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, την
ανάγκη τροποποίησής της λόγω της από 01.06.2016 αύξησης του Φ.Π.Α.
από 23% σε 24%, την υπ’αριθ.Α-487/30.03.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
καθώς επίσης και τις διατάξεις των παρ.1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.4389/

2016 (Φ.Ε.Κ.94/τ.Α/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.
1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε το Ν.2229/1994 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.
1994) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις», του άρθρου 28 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δηµοσίων έργων», 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», του Π.∆.210/1997 (Φ.Ε.Κ.166/τ.
Α/25.08.1997) «Συµπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43
του Π.∆.609/1985 (Α’ 223)» 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)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’αριθ.231/2016 προηγούµενης απόφασής
του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.68361/7072/26.05.2016 όµοια του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, µε θέµα: «Έγκριση αναγκαιότητας
του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγίου» -έγκριση
της µελέτης- ορισµός τρόπου εκτέλεσης και έγκριση του απαιτούµενου
προϋπολογισµού», ως προς την υπ’αριθ.56/2016 επικαιροποιηµένη µελέτη και τον επικαιροποιηµένο προϋπολογισµό του εν λόγω έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (εκ των οποίων 16.129,03 €
για εργασίες και 3.870,97 € για Φ.Π.Α.24%), λόγω της από 01.06.2016
αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%),
σύµφωνα µε τις παρ.1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ.94/τ.
Α/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις».
Κατά τα λοιπά η υπ’αριθ.231/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 392/2016.
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
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:393
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)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 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.19547/24.06.2016, 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα-

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)

Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση της υπ’αριθ.256/25-05-2016 απόφασης του ∆.Σ. σχετικά µε την αναγκαιότητα εκτέλεσης, την έγκριση
της υπ’αριθ.64/2016 µελέτης, του προϋπολογισµού και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στεγάστρου αυλείου χώρου και στέγης κυλικείου δηµοτικού κοιµητηρίου Αιγίου» ως προς την έγκριση της ανωτέρω
επικαιροποιηµένης µελέτης και του επικαιροποιηµένου προϋπολογισµού
του εν λόγω έργου, λόγω της από 01-06-2016 αύξησης του συντελεστή
Φ.Π.Α. σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) σύµφωνα µε τις παρ.1 & 2
του άρθρου 52 του Ν.4389/2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό έβδοµο (37ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Το ∆.Σ. του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την υπ’αριθ.256/25-5-2016 απόφασή του ενέκρινε την αναγκαιότητα εκτέλεσης, την υπ’αριθ.64/2016
µελέτη, τον προϋπολογισµό και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου «Επισκευή στεγάστρου αυλείου χώρου και στέγης κυλικείου δηµοτικού κοιµητηρίου Αιγίου» µε απαιτούµενη πίστωση 11.982,30 € (εκ των οποίων
9.741,71 € για εργασίες και 2.240,59 € λόγω Φ.Π.Α.23%).
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου έχει εκδοθεί η υπ’αριθ.Α582/24-05-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.).
Λόγω της από 01-06-2016 αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) σύµφωνα µε την παρ.1 & 2 του άρθρου
52 του Ν.4389/2016, η απαιτούµενη πίστωση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στα 11.946,04 € (εκ των οποίων 9.633,90 € για εργασίες και
2.312,14 € λόγω Φ.Π.Α.24%),
Προτείνουµε
Την τροποποίηση της υπ’αριθ.256/25-05-2016 απόφασης του ∆.Σ.
καθώς και την έγκριση της υπ’αριθ.64/2016 επικαιροποιηµένης µελέτης
και του επικαιροποιηµένου προϋπολογισµού του εν λόγω έργου, λόγω
της από 01-06-2016 αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε είκοσι τέσσερα
τοις εκατό (24%) σύµφωνα µε τις παρ.1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.4389/
2016».
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 υπ’αριθ.256/
2016 προηγούµενη απόφασή του, την ανάγκη τροποποίησής της λόγω
της από 01.06.2016 αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, την υπ’αριθ.
Α-582/24.05.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και
τις διατάξεις των παρ.1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ.94/
τ.Α/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας

δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες
διατάξεις», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα
και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε
µε το Ν.2229/1994 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.1994) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις», του άρθρου 28 του Ν.
3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆.609/1985
(Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δηµοσίων έργων», 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», του Π.∆.210/1997 (Φ.Ε.Κ.166/τ.Α/25.08.1997) «Συµπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.∆.609/1985 (Α’ 223)»
και 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)Γεώργιος Μεντζελόπουλος
και 2)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’αριθ.256/2016 προηγούµενης απόφασής
του µε θέµα: «Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και
τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή στεγάστρου αυλείου χώρου και
στέγης κυλικείου ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Αιγίου», ως προς την υπ’αριθ.
64/2016 επικαιροποιηµένη µελέτη και τον επικαιροποιηµένο προϋπολογισµό του εν λόγω έργου, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 11.946,04 € (εκ
των οποίων 9.633,90 € για εργασίες και 2.312,14 € για Φ.Π.Α.24%), λόγω της από 01.06.2016 αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%), σύµφωνα µε τις παρ.1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.
4389/2016 (Φ.Ε.Κ.94/τ.Α/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις».
Κατά τα λοιπά η υπ’αριθ.256/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 393/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

