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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 428
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.22.979/22-07-2016, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: «Έγκριση όγδοης (8ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
προς το Σώµα το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή, λόγω του κατεπείγοντος και κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για το εν λόγω θέµα για
την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 67
παρ.7 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης » .
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της
υπ’ αριθ.166/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την 8η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2016, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προτείνεται η
αύξηση Κ.Α. Εξόδων προκειµένου να καλυφτεί η δαπάνη που έχει προκύψει µετά
την κατάθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2015.
Η παραπάνω δαπάνη δεν µπορούσε να προβλεφθεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού διότι αυτός συντάθηκε πριν το κλείσιµο του έτους, µε παράλληλη µείωση
του Κ.Α. Εξόδων σύµφωνα µε το αριθ. πρ. 14998 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Α. – Ν.Π.∆.∆. σε εφαρµογή του Ν.
4225/2014 η ετήσια εργοδοτική εισφορά παύει να καταβάλλεται από το έτος 2015
(ετήσια τακτικά έσοδα 2014) επαναπροσδιορίζεται το ποσό εγγραφής του Κ.Α. 006056 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6312.
Λοιποί φόροι
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6056.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
34.666,69

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφά-34.666,69
λισης

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 6.331,29 €
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2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών και αποθήκης, προτείνεται η αναµόρφωση
των παρακάτω ΚΑ Εξόδων προµήθειας καυσίµων για την αντιµετώπιση των αναγκών της
Υπηρεσίας µέχρι την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου του φακέλου της διαγωνιστικής διαδικασίας από το κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα, µε παράλληλη
µείωση του Κ.Α. Εξόδων που δεν πρόκειται να γίνει χρήση του συνόλου της εγγεγραµµένης πίστωσης ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6641.001
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α
ΕΞΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €

∆ΩΝ

10-6611.

Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π

10-6612.

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφεί-5.105,45
ων

10-7135.001

Λοιπός εξοπλισµός ∆.Ε Αιγίου-∆ιακοπτού

-2.000,00

10-7135.003

Λοιπός εξοπλισµός ∆.Ε Ακράτας-Αιγείρας

-1.419,59

30-6611.

Προµήθεια βιβλίων κ.λ.π

-1.000,00

30-7135.002

Προµήθεια οριζόντιας & κατακόρυφης σήµανσης
καθρεπτών κυκλοφορίας & υλικών ονοµατοθεσίας -2.372,08
οδών

30-6662.003

Προµήθεια οικοδοµικών υλικών

00-6056.

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλι-1.937,20
σης

-1.000,00

-165,68

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 6.331,29 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου, προτείνεται η αναµόρφωση του
παρακάτω ΚΑ Εξόδων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προµήθεια και τοποθέτηση νέας
ξύλινης κατασκευής σκίασης στην ακτή της Αλυκής σε αντικατάσταση επικίνδυνου
/ετοιµόρροπου ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Προµήθεια εξοπλισµού ακτών για γαλάζιες ση30-7135.009
4.900,00
µαίες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 1.431,29 €

».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
υπ’αριθ.166/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορούν την κατάρτιση της όγδοης (8ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθ.740/2015 απόφασή του περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 173387/
17779/28-12-2015 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.10/2016 προηγούµενη απόφασή
του, περί έγκρισης της 1ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.14941/
1539/8-02-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.85/2016 προηγούµενη απόφασή
του, περί έγκρισης της 2ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 24397/
2348/24-2-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.94/2016 προηγούµενη απόφασή
του, περί έγκρισης της 3ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
32918/3258/10-3-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.164/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 4ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.51690/5217/18-4-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.266/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 5ης αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.76687/7897/13-6-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.358/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 6ης αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.97318/10234/27-7-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.414/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 7ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις
της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/
23.07.2013), πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Μιχαήηλ ΚωνσταΗ απόφαση αυτή πήρε αριθµό 166/2016
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ντίνου, 2) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 3) Χρήστου Λαϊνά και 4) ∆ηµητρίου Παναγιωτακόπουλου, που καταψήφισαν το θέµα, ενώ δεν είχε
προσέλθει ακόµα πριν τη συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος
κ. Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, και είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του
θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της όγδοης (8ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, η οποία έχει ως παρακάτω :
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προτείνεται η αύξηση Κ.Α. Εξόδων προκειµένου να καλυφτεί η δαπάνη που έχει προκύψει µετά την
κατάθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2015.
Η παραπάνω δαπάνη δεν µπορούσε να προβλεφτεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού διότι αυτός συντάθηκε πριν το κλείσιµο του έτους, µε παράλληλη µείωση
του Κ.Α. Εξόδων σύµφωνα µε το αριθ. πρ. 14998 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Α. – Ν.Π.∆.∆. σε εφαρµογή του Ν.
4225/2014 η ετήσια εργοδοτική εισφορά παύει να καταβάλλεται από το έτος 2015
(ετήσια τακτικά έσοδα 2014) επαναπροσδιορίζεται το ποσό εγγραφής του Κ.Α. 006056 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6312.
Λοιποί φόροι
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6056.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
34.666,69

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφά-34.666,69
λισης

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 6.331,29 €

2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών και αποθήκης, προτείνεται η αναµόρφωση
των παρακάτω ΚΑ Εξόδων προµήθειας καυσίµων για την αντιµετώπιση των αναγκών της
Υπηρεσίας µέχρι την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου του φακέλου της διαγωνιστικής διαδικασίας από το κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Αθήνα, µε παράλληλη
µείωση του Κ.Α. Εξόδων που δεν πρόκειται να γίνει χρήση του συνόλου της εγγεγραµµένης πίστωσης ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
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Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
30-6641.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α
ΕΞΟ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €

∆ΩΝ

10-6611.

Προµήθεια βιβλίων κλπ

10-6612.

Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφεί-5.105,45
ων

10-7135.001

Λοιπός εξοπλισµός ∆.Ε Αιγίου-∆ιακοπτού

-2.000,00

10-7135.003

Λοιπός εξοπλισµός ∆.Ε Ακράτας-Αιγείρας

-1.419,59

30-6611.

Προµήθεια βιβλίων κλπ

-1.000,00

30-7135.002

Προµήθεια οριζόντιας & κατακόρυφης σήµανσης
καθρεπτών κυκλοφορίας & υλικών ονοµατοθεσίας -2.372,08
οδών

30-6662.003

Προµήθεια οικοδοµικών υλικών

00-6056.

Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλι-1.937,20
σης

-1.000,00

-165,68

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 6.331,29 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προκειµένου, προτείνεται η αναµόρφωση του
παρακάτω ΚΑ Εξόδων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η προµήθεια και τοποθέτηση νέας
ξύλινης κατασκευής σκίασης στην ακτή της Αλυκής σε αντικατάσταση επικίνδυνου
/ετοιµόρροπου ως εξής:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Προµήθεια εξοπλισµού ακτών για γαλάζιες ση30-7135.009
4.900,00
µαίες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 1.431,29 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 428/2016
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:429
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Απευθείας ανάθεση για προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου, πτηνοτροφείου και οπωροπωλείου για τους
Παιδικούς Σταθµούς του ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω δύο άγονων διαγωνισµών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή λόγω του κατεπείγοντος και κρίνει ότι
πρέπει να ληφθεί απόφαση για το εν λόγω θέµα για τη σίτιση των παιδιών στους Παιδικούς Σταθµούς ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος
Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη,
η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013
(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18), την εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε
αριθ.Πρωτ.11543/26-3-2013 ορίζονται τα εξής:
«1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς
και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων,
των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.
2. Οι ανωτέρω προµήθειες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.
3. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος, για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.
4. Σύνδεσµοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µπορούν να προµηθεύονται,
για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω
της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των
δήµων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων.
5. ∆ιαγωνισµοί ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη
ή έχει υπογραφεί σύµβαση κατόπιν διαγωνισµού ή άλλου νόµιµου τρό-
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που ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες και εκτελούνται µε
τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε».
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 8 του Ν. 3852/2010: «Η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής
προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο
κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο
για την έγκρισή της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο είναι,
καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και τη διάθεση σχετικής πίστωσης. (Ελ.Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012).
Σας ενηµερώνουµε ότι είχε προκηρυχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός
διαγωνισµός την 5/4/2016 για την Προµήθεια τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, ελαιόλαδου, ψαριών, γάλακτος, αρτοποιείου,
κρεοπωλείου για τα συσσίτια σε άπορους µαθητές της Α/θµιας και Β/
θµιας εκπαίδευσης, τους Παιδικούς σταθµούς και ΚΑΠΗ. Για το διαγωνισµό κατατέθηκαν οικονοµικές προσφορές για τις κατηγορίες ειδών παντοπωλείου -ελαιολάδου- γάλακτος-ειδών αρτοποιείου και αναψυκτικών
για τους Παιδικούς Σταθµούς και για τα συσσίτια των άπορων µαθητώνη κατακύρωση των οποίων έγινε µε την υπ’αριθµ.165/2016 απόφαση της
Ο.Ε.- ενώ κηρύχθηκε άγονος για τις κατηγορίες των ειδών κρεοπωλείου,
πτηνοτροφείου, οπωροπωλείου και ιχθυοτροφείου για τις ανάγκες των
Παιδικών Σταθµών βάσει της υπ’αριθµ.117/2016 απόφαση της Ο.Ε. και
επαναπροκηρύσσεται ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισµός την 6η Ιουλίου
2016 και δεν κατατέθηκε καµία προσφορά για τις παραπάνω κατηγορίες.
Η έγκριση του Πρακτικού του διαγωνισµού έγινε µε την υπ’αριθ.168/
2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε την απευθείας ανάθεση (µετά
την γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης) για την κατηγορία ειδών
ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου, πτηνοτροφείου και οπωροπωλείου για τους
Παιδικούς Σταθµούς, καθώς οι Παιδικοί σταθµοί υποχρεούνται για την
παροχή αυτών των ειδών στην εβδοµαδιαία διατροφή των παιδιών.
Αναλυτικά προτείνουµε:
Α)την προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου στην κα Ραχµανίδη Νικ.
Καλλιόπη (Α.Φ.Μ.059902550) η οποία κατέθεσε προσφορά µε ποσοστό
έκπτωσης για τον βακαλάο πελαγίσιο 10% επί των τιµών και για την τσιπούρα πελαγίσια 55% επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού
της µελέτης, δηλ. ποσού 5.854,80 € συν Φ.Π.Α.13% 761,12 €, ήτοι
6.615,92 €.
Β)την προµήθεια ειδών οπωροπωλείου στον κ. Μουντζουρούλια
Ανδρέα (Α.Φ.Μ.079386830) ο οποίος κατέθεσε προσφορά µε έκπτωση
5% επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης δηλ. ποσού 7.714,59 € συν Φ.Π.Α.13% 1.002,90 € ήτοι ποσό 8.717,49 €.
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Γ)την προµήθεια ειδών κρεοπωλείου στον κ. Μπαϊνέτα ∆ηµ. Σωτήριο µε Α.Φ.Μ.054795504 κατέθεσε οικονοµική προσφορά, για την
προµήθεια ειδών κρεοπωλείου µε ποσοστό έκπτωσης 30,00% δηλαδή ποσού 5.012,00 € συν Φ.Π.Α.13% 651,56 € ήτοι ποσό 5.663,56 €.
∆)την προµήθεια ειδών πτηνοτροφείου στον κ. Καρβουνιάρη Βασ.
Ανδρέα µε Α.Φ.Μ.141578014 µε ποσοστό έκπτωσης 17,00% επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης δηλαδή ποσού
2.151,03 € συν Φ.Π.Α.13% 279,63 € ήτοι ποσό 2.430,66 €».
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 & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.
137/2016 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
πρωτ.40956/4050/26.04.2016 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί έγκρισης αναγκαιότητας της προµήθειας τροφίµων, ειδών παντοπωλείου,
ειδών οπωροπωλείου, ελαιολάδου, ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών
κρεοπωλείου τους παιδικούς σταθµούς και ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους µαθητές της Α’θµιας και Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας του έτους 2016, τις υπ’αριθ.117, 165 & 168/2016 αποφάσεις της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, εκ των οποίων η υπ’αριθ.117
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.90497/9363/05.07.2016 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδος και Ιονίου, περί έγκρισης Πρακτικών διαγωνισµού, τα από 05.
04.2016 & 06.07.2016 Πρακτικά διαγωνισµού, το από 26.07.2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης ∆ήµου Αιγιαλείας, τις οικονοµικές
προσφορές των ενδιαφεροµένων, την ανάγκη ανάθεσης της προµήθειας
για τις κατηγορίες οι οποίες δεν είχαν αποτέλεσµα οι δύο διαγωνισµοί
που διεξήχθησαν, ήτοι των ειδών ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου, πτηνοτροφείου και οπωροπωλείου για τους Παιδικούς Σταθµούς, δεδοµένου ότι η
παροχή των εν λόγω ειδών είναι υποχρεωτική για την εβδοµαδιαία διατροφή των παιδιών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 4 της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Φ.Ε.Κ.240/τ.Α/12.12.2012) «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.)
και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
«Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τό-
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κων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», που κυρώθηκε µε το Ν.4111/
2013 (Φ.Ε.Κ.18/τ.Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του Ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ,
µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των
Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις», της Εγκυκλίου 3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε αριθ.πρωτ.11543/26.03.2013, 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 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 είχε αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Μπούρδος
και δεν είχε προσέλθει ακόµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα, εποµένως µε είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας ειδών ιχθυοπωλείου, κρεοπωλείου, πτηνοτροφείου και οπωροπωλείου για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Αιγιαλείας, µετά από δύο άγονους
διαγωνισµούς, στους κατωτέρω:
Α)Είδη ιχθυοπωλείου στην κα Καλλιόπη Νικ. Ραχµανίδη µε
Α.Φ.Μ.059902550 και έδρα το Αίγιο, µε ποσοστό έκπτωσης για τον βακαλάο πελαγίσιο 10% επί των τιµών και για την τσιπούρα πελαγίσια 55%
επί των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, δηλαδή µε
το ποσό των 5.854,80 € συν Φ.Π.Α.13% (761,12 €), ήτοι µε το συνολικό
ποσό των 6.615,92 €.
Β)Είδη οπωροπωλείου στον κ. Ανδρέα Μουντζουρούλια µε
Α.Φ.Μ.079386830 και έδρα το Αίγιο, µε ποσοστό έκπτωσης 5% επί των
τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, δηλαδή µε το ποσό
των 7.714,59 € συν Φ.Π.Α.13% (1.002,90 €), ήτοι µε το συνολικό ποσό
των 8.717,49 €.
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Γ)Είδη κρεοπωλείου στον κ. Σωτήριο ∆ηµ. Μπαϊνέτα µε Α.Φ.Μ.
054795504 και έδρα το Αίγιο, µε ποσοστό έκπτωσης 30,00% επί των
τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, δηλαδή µε το ποσό
των 5.012,00 € συν Φ.Π.Α.13% (651,56 €), ήτοι µε το συνολικό ποσό
των 5.663,56 €.
∆)Είδη πτηνοτροφείου στον κ. Ανδρέα Βασ. Καρβουνιάρη µε
Α.Φ.Μ.141578014 και έδρα το Αίγιο, µε ποσοστό έκπτωσης 17,00% επί
των τιµών του ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης, δηλαδή µε το
ποσό των 2.151,03 € συν Φ.Π.Α.13% (279,63 €), ήτοι µε το συνολικό ποσό των 2.430,66 €.
2)Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την πραγµατοποίηση της προµήθειας είναι οι ίδιες µε αυτές που αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’αριθ.41/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας.
3)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο προκειµένου να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 429/2016.
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 431
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΕΣΠΑ ποσού
144.636,61 € για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ» χρηµατοδότηση Π∆ΕΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ 5000887. ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ .Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 75760/18-7-16 απόφασης χρηµατικής εντολής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κατατέθηκε στο Ταµείο του
∆ήµου µας ποσό 144.636,61 € για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
(ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ» χρηµατοδότηση Π∆Ε-ΕΣΠΑ µε κωδικό ΟΠΣ 5000887.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 144.636,61 € για το
έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΙΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ» χρηµατοδότηση Π∆Ε-ΕΣΠΑ µε κωδικό
ΟΠΣ 5000887».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.75760/18-7-16 χρηµατική εντολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010), µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 144.636,61€ για το
έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΙΓΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ». χρηµατοδότηση Π∆Ε-ΕΣΠΑ µε κωδικό
ΟΠΣ 5000887.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 431/2016
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 433
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )
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Για το αντικείµενο: «Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από το
Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου σύµφωνα µε το άρθρο 94 του
Ν.3852/2010 όπως ισχύει ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει
εισήγηση της κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε :
- το άρθρο 94 «Πρόσθετες αρµοδιότητες» και 95 «Άσκηση πρόσθετων αρµοδιοτήτων από τους ∆ήµους του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης προστίθεται στην αρµοδιότητα του
∆ήµου η καταβολή των επιδοµάτων σε αναπήρους και λοιπές ευπαθείς
οµάδες.
- το άρθρο 31, παράγραφος 2, του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών «(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-04-14) µε το
οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της από 31-122012 Π.Ν.Π. και αφορά το χρόνο άσκησης από τους ∆ήµους των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάστηκαν σε αυτούς.
- το ΦΕΚ 69 ν .4331/2-7-2015 « Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) , για την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α) , καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις».
- το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε αριθµ. πρωτ.
9108/24.3.2016 και σχετ. το ∆24Α/φ.32/Γ.Π οικ. 13136/215/ 21.3.16
έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά µε την πληρωµή προνοιακών επιδοµάτων και
την αποστολή οδηγιών .
- το υπ αρ. 492/56468/18-5-2016 εγγράφου της ∆/νσης Παιδείας ,∆ια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Πατρέων .
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας έχει την δυνατότητα µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου να ασκήσει την παραπάνω αρµοδιότητα χορήγησης προνοιακών επιδοµάτων σε δικαιούχους οι οποίοι κατοικούν µόνιµα στον ∆ήµο
.- Ως εκ τούτου το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας
ως αρµόδιο Τµήµα και γνωρίζοντας ότι υπάρχει επάρκεια προσωπικού
και υλικοτεχνικής υποδοµής ορίζει ως χρόνο έναρξης της αρµοδιότητας
χορήγησης των Προνοιακών επιδοµάτων από τον ∆ήµο µας την
01/01/2017 ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος χρόνος προετοιµασίας
(µετάπτωση δεδοµένων, επιµόρφωση προσωπικού, παραλαβή φυσικού
αρχείου, εγγραφή κωδικών στον προϋπολογισµό του 2017) . Μέχρι τότε
η αρµοδιότητα θα συνεχίσει να ασκείται από τον ∆ήµο Πατρέων.
Παράλληλα πρέπει να οριστεί µεικτή επιτροπή από τους ∆ήµους για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης - παραλαβής των φακέλων των
δικαιούχων των προνοιακών επιδοµάτων που τηρούνται στον ∆ήµο Πατρέων.
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Στην συγκεκριµένη επιτροπή προτείνεται να συµµετάσχουν από την
πλευρά του ∆ήµου µας οι υπάλληλοι : Καίτσας ∆ηµήτριος , Κούρτη Αµαλία και Χατζής Σπύρος.
Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα δηµοσιευτεί µε µέριµνα
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στην Εφηµερίδα της κυβερνήσεως.
Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε :
α) το συµβούλιο να εγκρίνει την ανάληψη της αρµοδιότητας χορήγησης
των προνοιακών επιδοµάτων όπως αναφέρονται στο ν.3852/2010 , από
το Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου
µε ηµεροµηνία έναρξης την 01/01/2017 .
β) την αποστολή της απόφασης στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προκειµένου να προωθηθεί για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της κυβερνήσεως.
γ)Τον ορισµό των παραπάνω υπαλλήλων ως επιτροπή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης –παραλαβής των φακέλων των δικαιούχων των προνοιακών επιδοµάτων που τηρούνται στον ∆ήµο Πατρέων.
δ)την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για περαιτέρω ενέργειες .
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 Αντιδηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65,
του άρθρου 94 «Πρόσθετες αρµοδιότητες» και 95 «Άσκηση πρόσθετων
αρµοδιοτήτων από τους ∆ήµους, του Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», το άρθρο 31, παράγραφος 2, του Ν.
4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών «(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-04-14) µε το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της από 31-12-2012 Π.Ν.Π, αριθµ. πρωτ.
9108/24.3.2016, το υπ’ αριθ.∆24Α/φ.32/Γ.Π οικ. 13136/215/ 21.3.16 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πληρωµή προνοιακών επιδοµάτων και
την αποστολή οδηγιών, καθώς επίσης και το υπ αριθ.πρωτ.. 492/
56468/18-5-2016 έγγραφο της ∆/νσης Παιδείας ,∆ια Βίου Μάθησης &
Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Πατρέων, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει :
α) Την ανάληψη της αρµοδιότητας χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων όπως αναφέρονται στο ν.3852/2010 , από το Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Aιγιαλείας
µε ηµεροµηνία έναρξης την 01/01/2017 .
β) Την αποστολή της παρούσας απόφασης στον κ. Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ.Ελλάδος & Ιονίου,
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προκειµένου να προωθηθεί για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
γ) Τον ορισµό των κ.κ.: 1) Καίτσα ∆ηµητρίου, 2) Κούρτη Αµαλίας και
3) Χατζή Σπυρίδωνα, δηµοτικών υπαλλήλων του Αυτοτελούς Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού, ως επιτροπή για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας παράδοσης –παραλαβής των φακέλων των
δικαιούχων των προνοιακών επιδοµάτων που τηρούνται στον ∆ήµο Πατρέων.
δ) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για περαιτέρω ενέργειες .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 433 /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
27 Ιουλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:434
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Εφαρµογή προγραµµάτων οικονοµικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής ΨυχράµηΣταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.∆23/οικ.23386/1487 Απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας εγκρίθηκε η µεταβίβαση πίστωσης ύψους 465.666 ευρώ από
τον λογαριασµό Φ 220 Κ.Α.Ε.2739 «Λοιπά γενικά βοηθήµατα & επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας» προκειµένου να γίνει υλοποίηση αποκλειστικά και µόνο του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται
από το Ν.∆.57/73 και την Κ.Υ.Α.2673/01.
Σύµφωνα µε την παραπάνω Κ.Υ.Α. προβλέπεται στην παρ.3 β) εφάπαξ οικονοµική ενίσχυση µέχρι του ποσού (5.869,41) κατ’ ανώτατο όριο για την αντιµετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους µετά
την υποβολή των δικαιολογητικών. Το ύψος της οικονοµικής ενίσχυσης
καθορίζεται σύµφωνα τις οδηγίες του παραρτήµατος της παραπάνω απόφασης.
Η αναγνώριση των δικαιούχων θα γίνεται µε απόφαση ∆ηµάρχου
(πρόσθετες αρµοδιότητες Ν.3852/10) ή του εξουσιοδοτηµένου υπ’ αυτού
οργάνου, σύµφωνα µε τη ισχύουσα νοµοθεσία. (Ν.∆.57/73 και σχετικές
αποφάσεις).
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Λογαριασµού των
οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο προϋπολογισµός των οποίων
χρηµατοδοτείται από τον οικείο λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας (Φ.220 Κ.Α.Ε.2739).
Με την εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3852/2010 (άρθρ.75 παρ.
Β17) οι αρµοδιότητες των παροχών κοινωνικής προστασίας, έχουν µεταφερθεί στους ∆ήµους.
Έχοντας υπόψη:
-Την υπ’αριθ.570/2015 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία έγινε η αποδοχή της χρηµατοδότησης.
-Την υπ’αριθ.51/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την
οποία έγινε η διάθεση της πίστωσης.
-Την υπ’αριθ.426/2016 απόφαση ∆ηµάρχου.
-Την Π.Α.Υ. Α-441/16 οικονοµική ενίσχυση για αντικατάσταση
οικοσκευών.
-Τις αιτήσεις των δηµοτών.
Εισηγούµαστε όπως επικυρώσετε:
Την κατάσταση των ονοµάτων και των ποσών όπως ορίζονται
στην υπ’αριθ.426/2016 απόφαση ∆ηµάρχου.
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Α/Α

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.

1
2
3
4
5
6
7
8

1223/12-12
1198/10-12
1200/10-12
1221/12-12
1051/1-12
1035/28-11
1115/8-12
1077/3-12

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΑΝΤΗ
ΜΠΙΝΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΛΤΙΑ∆Η
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ

Α.∆.Τ.
Φ 442231
Κ80597
Κ819816
Χ299461
ΑΒ768426
Ν546500
ΑΖ703359
Ι847349

ΠΟΣΟ

1.100
1.761
2.348
2.054
1.585
2.113
3.756
2.348

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ.∆23/οικ.23386/1487 Απόφαση του
Υπουργείου Εργασίας, την υπ’αριθ.570/2015 απόφασή του, την υπ’αριθ.
51/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.
426/2016 απόφαση ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-441/04.03.2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, τις αιτήσεις των δηµοτών, την ανάγκη έγκρισης εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης των πληγέντων κατοίκων, όπως
αναλυτικά εµφανίζονται στην ονοµαστική κατάσταση που συµπεριλαµβάνεται στην ανωτέρω απόφαση ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και
τις διατάξεις του Ν.∆.57/1973 (Φ.Ε.Κ.149/τ.Α/19.07.1973) «Περί λήψεως µέτρων κοινωνικής προστασίας των οικονοµικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσµόν της απορίας διατάξεων», της υπ’
αριθ.2673/2001 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονοµικών-Υγείας & Πρόνοιας
(Φ.Ε.Κ.1185/τ.Β/11.09.2001) «Τροποποίηση και συµπλήρωση Προγραµµατικών Αποφάσεων περί παροχής Κοινωνικής Προστασίας», του άρθρου 65 και του εδ.17 της παρ.3.Β του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την επικύρωση της κατάστασης των ονοµάτων και των αντίστοιχων ποσών για την παροχή εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης στους κάτωθι
πολίτες για την αντιµετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών τους και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, µετά
την υποβολή των δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την υπ’αριθ.426/2016
Απόφαση ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
Α/Α

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.

1
2
3
4
5

1223/12-12
1198/10-12
1200/10-12
1221/12-12
1051/1-12

4

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΒΛΑΧΟΥ
ΜΑΡΑΝΤΗΣ
ΜΑΡΑΝΤΗ
ΜΠΙΝΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΝΟΜΑ
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Α.∆.Τ.
Φ 442231
Κ80597
Κ819816
Χ299461
ΑΒ768426

ΠΟΣΟ

1.100
1.761
2.348
2.054
1.585

Α∆Α: ΩΤΜΓΩ6Χ-Λ6Ν
6
7
8

1035/28-11
1115/8-12
1077/3-12

ΡΑΠΤΗΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
ΦΕΙ∆ΑΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΙΛΤΙΑ∆Η
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 434/2016.
O Γραµµατέας

Ν546500
ΑΖ703359
Ι847349

2.113
3.756
2.348

Ο Πρόεδρος

5

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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 435
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: « Άνοιγµα νέου έντοκου λογ/σµού στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της κας Θεοδοσίας Σαββοπούλου , Προϊσταµένης του
Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλου,
Καθώς η ∆.Ε. ∆ιακοπτού διαθέτει κατάστηµα µόνο Ταχ. Ταµιευτηρίου και ο λογ/σµός που έχει ανοιχθεί δεν είναι έντοκος αλλά απλός
καταθετικός για τις εισπράξεις καταθέσεων της Ενότητας, επιβάλλεται να
υπάρξει νέος έντοκος,
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι όπως ανοιχθεί νέος έντοκος
λογ/σµός στο Ταχ. Ταµιευτήριο για το άνοιγµα του οποίου υπεύθυνη είναι η κα Σαββοπούλου Θεοδοσία, Πρ/νη της ταµ. υπηρεσίας ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Θεοδοσίας Σαββοπούλου, Προϊσταµένης του Τµήµατος Ταµείου
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/76-10) «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
Να ανοιχθεί νέος έντοκος λογ/σµός στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
για τις εισπράξεις καταθέσεων της ∆.Ε. ∆ιακοπτού και εξουσιοδοτείται
για το άνοιγµα του ανωτέρω λογαριασµού ως υπεύθυνη η κα Σαββοπούλου Θεοδοσία, Προϊσταµένη του Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 435/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

3

Α∆Α: ΩΙΨ2Ω6Χ-0Λ6

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:436
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
1

Α∆Α: ΩΙΨ2Ω6Χ-0Λ6

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)

2

Α∆Α: ΩΙΨ2Ω6Χ-0Λ6

Για το αντικείµενο:«Απ’ ευθείας ανάθεση για την προµήθεια επίπλων που αφορά το έργο: «Επισκευή αναβάθµιση παλιού σχολείου Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και προµήθεια εξοπλισµού για τη µετατροπή του σε δηµοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α)Την απόφαση 678/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:
ΒΙ6ΤΩ6Χ-ΟΨΓ) περί αποδοχής της ένταξης του επενδυτικού σχεδίου µε
τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ.ΖΑΧΛΩΡΙΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», του ∆ήµου Αιγιαλείας, του Μέτρου 41, του Άξονα 4, του Προγράµµατος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
β)Την απόφαση 324/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης
µελέτης, δαπάνης και καθορισµού των όρων της διακήρυξης.
γ)Τον πρόχειρο διαγωνισµό προϋπολογισµού µελέτης 4.846,94 €
µε Φ.Π.Α. για την προµήθεια εξοπλισµού (έπιπλα και µηχανογραφικός εξοπλισµός) που διεξήχθη την 12/11/2015, ο οποίος απέβη άγονος ως
προς το σκέλος της οµάδας των επίπλων και έγινε επανάληψη του διαγωνισµού στις 4/12/2015 ως προς το σκέλος της οµάδας των επίπλων και ο
οποίος επίσης απέβη άγονος.
δ)Τις υπ’αριθ.318/2015 και 368/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισµού η οποία εισηγείται στο αρµόδιο όργανο να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης βάσει του άρθρου 23 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ.
ε)Την προσφορά του κ. Τρύφωνα Π. Χριστόπουλου µε Α.Φ.Μ.
026709480 µε έδρα την ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση να προβούµε σε απευθείας ανάθεση κατόπιν δύο άγονων διαγωνισµών ως εξής:
Στον κ. Τρύφωνα Π. Χριστόπουλο µε Α.Φ.Μ.026709480 µε έδρα
τη ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας ο οποίος κατέθεσε οικονοµική
προσφορά, για την προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό του σχολείου
της Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και τη µετατροπή του σε δηµοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας, συνολικού ποσού 2.599,04 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%».
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 & Αποθηκών ∆ήµου Αι-
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γιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.
678/2013 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.6631/625/21.02.2014 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί αποδοχής της ένταξης του επενδυτικού σχεδίου µε τίτλο «Επισκευή αναβάθµιση παλιού σχολείου Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και προµήθεια
εξοπλισµού για τη µετατροπή του σε δηµοτική βιβλιοθήκη και κέντρο
πολιτιστικής δραστηριότητας», του Μέτρου 41, του Άξονα 4, του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», την υπ’αριθ.
324/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας περί έγκρισης της µελέτης, δαπάνης και καθορισµού των όρων της διακήρυξης
της προµήθειας επίπλων για το ανωτέρω έργο, το γεγονός ότι οι δύο διαγωνισµοί που πραγµατοποιήθηκαν στις 12.11.2015 & 04.12.2015 απέβησαν άγονοι, τα από 12.11.2015 & 04.12.2015 Πρακτικά της Επιτροπής
Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, τις υπ’αριθ.318 & 368/2015
αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, οι οποίες
εγκρίθηκαν µε τις υπ’αριθ.πρωτ.163360/16626/10.12.2015 & 2451/297/
18.01.2016 όµοιες, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί έγκρισης πρακτικών
του διαγωνισµού, την οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου, την ανάγκη ανάθεσης της ανωτέρω προµήθειας µετά από δύο άγονους διαγωνισµούς, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 23 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», µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.: 1)∆ηµητρίου Μπούρδου και
2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5
του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την απ’ ευθείας ανάθεση στον κ. Τρύφωνα Π. Χριστόπουλο, µε
Α.Φ.Μ.026709480 και έδρα τη ∆.Ε. ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, της
προµήθεια επίπλων του έργου «Επισκευή αναβάθµιση παλιού σχολείου
Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και προµήθεια εξοπλισµού για τη
µετατροπή του σε δηµοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας», µετά από δύο άγονους διαγωνισµούς, µε το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και τεσσάρων λεπτών
(2.599,04 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%.
2)Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την πραγµατοποίηση της προµήθειας είναι οι ίδιες µε αυτές που αναλυτικά αναφέρο-
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νται στην υπ’αριθ.80/2014 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο προκειµένου να υπογράψει την σχετική σύµβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 436/2016.
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:437
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Απ’ ευθείας Ανάθεση για την προµήθεια επίπλων που αφορά το έργο «Επισκευή διαρρύθµιση υφισταµένου κτιρίου
του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του
σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στην Τοπική Κοινότητα Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α)Την απόφαση 676/2013 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α:
ΒΙ6ΤΩ6Χ-Ι76) περί αποδοχής της ένταξης του επενδυτικού σχεδίου µε
τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-∆ΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΚΡΑΤΑΣ» ΚΑΙ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΣΤΕΓΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ «ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ-ΓΚΑΤΣΟΥ» ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΑΚΡΑΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», του Μέτρου 41, του Άξονα 4, του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
β)Την απόφαση 325/2014 της Οικονοµικής Επιτροπής έγκρισης
µελέτης, δαπάνης και καθορισµού των όρων της διακήρυξης.
γ)Τον πρόχειρο διαγωνισµό προϋπολογισµού µελέτης 13.420,90 €
µε Φ.Π.Α. για την προµήθεια εξοπλισµού (έπιπλα και ηχητικός εξοπλισµός) που διεξήχθη την 12/11/2015, ο οποίος απέβη άγονος και έγινε επανάληψη του διαγωνισµού στις 9/12/2015 και ο οποίος απέβη άγονος.
δ)Τις υπ’αριθ.312/2015 και 369/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών του διαγωνισµού η οποία εισηγείται στο αρµόδιο όργανο να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης βάσει του άρθρου 23 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ.
στ)Την προσφορά του κ. Τρύφωνα Π. Χριστόπουλου µε Α.Φ.Μ.
026709480 µε έδρα τη ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση να προβούµε σε απευθείας ανάθεση κατόπιν δύο άγονων διαγωνισµών ως εξής:
Στον κ. Τρύφωνα Π. Χριστόπουλου µε Α.Φ.Μ.026709480 µε έδρα
τη ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας ο οποίος κατέθεσε οικονοµική
προσφορά, για την προµήθεια επίπλων για τον εξοπλισµό του κτιρίου του
Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης Ακράτας και µετατροπή του σε
στέγη ιδρύµατος Χατζηδάκη-Γκάτσου στην Τ.Κ.Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας συνολικού ποσού 13.254,36 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%».
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 & Αποθηκών ∆ήµου Αι-
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γιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.
676/2013 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’αριθ.πρωτ.6635/627/05.02.2014 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί αποδοχής της ένταξης του επενδυτικού σχεδίου µε τίτλο «Επισκευή∆ιαρρύθµιση υφιστάµενου κτιρίου του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη του Ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στην Τ.Κ.Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας», του Μέτρου
41, του Άξονα 4, του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013», την υπ’αριθ.325/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας περί έγκρισης της µελέτης, δαπάνης και καθορισµού
των όρων της διακήρυξης της προµήθειας επίπλων για το ανωτέρω έργο,
το γεγονός ότι οι δύο διαγωνισµοί που πραγµατοποιήθηκαν στις 12.11.
2015 & 09.12.2015 απέβησαν άγονοι, τα από 12.11.2015 & 09.12.2015
Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, τις
υπ’αριθ.312 & 369/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Αιγιαλείας, οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις υπ’αριθ.πρωτ.163365/16628/10.
12.2015 & 2474/303/18.01.2016 όµοιες, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί
έγκρισης πρακτικών του διαγωνισµού, την οικονοµική προσφορά του ενδιαφεροµένου, την ανάγκη ανάθεσης της ανωτέρω προµήθειας µετά τους
δύο άγονους διαγωνισµούς, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 23 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», 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) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την απ’ ευθείας ανάθεση στον κ. Τρύφωνα Π. Χριστόπουλο, µε
Α.Φ.Μ.026709480 και έδρα τη ∆.Ε. ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, της
προµήθεια επίπλων του έργου «Επισκευή διαρρύθµιση υφισταµένου κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή
του σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στην Τοπική Κοινότητα
Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας», µετά από δύο άγονους διαγωνισµούς,
µε το ποσό των δέκα τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ
και τριάντα έξι λεπτών (13.254,36 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24%.
2)Οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές που διέπουν την πραγµατοποίηση της προµήθειας είναι οι ίδιες µε αυτές που αναλυτικά αναφέρο-
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νται στην υπ’αριθ.83/2014 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο προκειµένου να υπογράψει την σχετική σύµβαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 437/2016.
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 450
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 3)
Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: « Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση
χρήσης των χώρων του Μιχαλακοπουλείου Κληροδοτήµατος στο
E.K.A.ME/Αµεα Αιγίου ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της ηµερήσιας και διαβάζει
εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης & Μέριµνας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες µε την υπ’ αριθ. πρωτ.: 21153/07-07-2016 επιστολή του
µας ζητά την παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Μιχαλακοπούλειου
Κληροδοτήµατος, που βρίσκεται στην παραλία Πούντας της Τοπικής
Κοινότητας Τράπεζας ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατασκηνωτική περίοδος των εκπαιδευοµένων του Ε.Κ.Α.ΜΕ.
/ΑµεΑ Αιγίου το χρονικό διάστηµα από 27/08/2016 έως 15/09/2016.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαι την λήψη απόφασης για την
παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Μιχαλακοπούλειου Κληροδοτήµατος, που βρίσκεται στην παραλία Πούντας της Τοπικής Κοινότητας
Τράπεζας ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατασκηνωτική περίοδος των εκπαιδευοµένων του Ε.Κ.Α.ΜΕ./ΑµεΑ Αιγίου
το χρονικό διάστηµα από 27/08/2016 έως 15/09/2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ.: 377/16 (21153/07-07-2016
∆ήµου) αίτηση του Ε.Κ.Α.ΜΕ/ΑµεΑ Αιγίου και έλαβε υπόψη την ανάγκη παραχώρησης του εν λόγω χώρου για τον παραπάνω σκοπό, διότι τα
άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες είναι περίπτωση που χρήζουν άµεσης κοινωνικής στήριξης, αλλά και λόγω οικονοµικής αδυναµίας των οικογενειών
τους για να τα στείλουν σε κατασκήνωση, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης–Πρόγραµµα
Καλλικράτης, µετά από διαλογική συζήτηση,
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, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η κατασκηνωτική περίοδος
των εκπαιδευοµένων του Ε.Κ.Α.ΜΕ/ΑµεΑ, για το χρονικό διάστηµα από
27/08/2016 έως 15/09/2016.
Ο καθαρισµός των χώρων θα πραγµατοποιηθεί µε αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες του Ε.Κ.Α.ΜΕ/ΑµεΑ Αιγίου.
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία υποχρεούνται να ελευθερώσουν
τους χώρους και να τους παραδώσουν καθαρούς προς χρήση στο ∆ήµο
Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 450/ 2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
3
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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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:452
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’αριθ.101/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί δηµιουργίας Παιδικής Χαράς στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.101/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας:
1)Την έγκριση της υπ’αριθ.42/2016 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, περί δηµιουργίας εκ νέου παιδικής χαράς εντός της πλατείας η οποία θα λειτουργεί µε ευθύνη της ∆ηµοτικής Κοινότητας, η οποία θα ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το ωράριο
λειτουργίας της, το οποίο θα έχει ως κατωτέρω:
o
Χειµερινό ωράριο από 10:00΄ π.µ. έως 13:00΄ µ.µ. και από 17:00΄
έως και 19:00΄.
o
Θερινό ωράριο από 09:00΄ έως και 13:00΄ και από 17:30΄ έως
21:00.
Στο χώρο έκτασης περίπου 110µ2 να τοποθετηθούν πριν από την εγκατάσταση των οργάνων απαραιτήτως περίφραξη, πόρτα, παροχή νερού
και φωτισµού.
Να µην τοποθετηθεί κανένα απολύτως όργανο εάν δεν γίνουν όλες
οι ενέργειες που απαιτούνται για να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του
χώρου αυτού ο οποίος χώρος χρήζει κατάλληλης διαµόρφωσης πριν την
τοποθέτηση των οργάνων, προκειµένου να πληροί τις προϋποθέσεις για
λήψη του σήµατος καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2)Η προµήθεια των οργάνων παιδικής χαράς θα πραγµατοποιηθεί
µέσω της δωρεάς της εταιρείας «Ν. Αρβανιτόπουλος & Σία Ο.Ε.», η οποία προτίθεται να χορηγήσει µέχρι το ποσό των 1.600,00 €, µετά από
σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
3)Να διαµορφωθεί κατάλληλα ο εν λόγω χώρος από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού που θα οριστεί από την εν λόγω ∆/νση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το αποφασιστικό
µέρος της υπ’αριθ.101/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ.42/2016 απόφαση ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη
δηµιουργίας εκ νέου, παιδικής χαράς στην πλατεία της εν λόγω Κοινότητας και της διενέργειας όλων των απαραίτητων εργασιών προκειµένου ο
συγκεκριµένος χώρος να κριθεί κατάλληλος από την αρµόδια επιτροπή ε3
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λέγχου παιδικών χαρών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις των υπ’αριθ.
28492/2009 (Φ.Ε.Κ.931/τ.Β/18.05.2009) «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και
η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης
αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» & 18239/2014 Αποφάσεων Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.1289/τ.Β/21.05.2014) «Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 12 της αρ.28492/11-52009 (Φ.Ε.Κ. Β 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών» 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», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την εκ νέου δηµιουργία Παιδικής Χαράς εντός της πλατείας της
∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία θα λειτουργεί µε ευθύνη της Κοινότητας και µε προσωπικό που θα ορίσει η ίδια, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για το ωράριο λειτουργίας της, το οποίο
θα έχει ως κατωτέρω:
-Χειµερινό ωράριο από 10:00΄ π.µ. έως 13:00΄ µ.µ. και από 17:00΄
έως και 19:00΄.
-Θερινό ωράριο από 09:00΄ έως και 13:00΄ και από 17:30΄ έως
21:00΄.
Στο χώρο έκτασης περίπου 110 τ.µ. θα τοποθετηθούν πριν από την
εγκατάσταση των οργάνων απαραιτήτως, περίφραξη, πόρτα, παροχή νερού και φωτισµού, ενώ δεν θα τοποθετηθεί κανένα απολύτως όργανο εάν
δεν γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την πιστοποίηση καταλληλότητας του χώρου, ο οποίος χώρος χρήζει κατάλληλης διαµόρφωσης
πριν την τοποθέτηση των οργάνων, προκειµένου να πληροί τις προϋποθέσεις για λήψη του απαραίτητου σήµατος καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2)Η προµήθεια των οργάνων παιδικής χαράς θα πραγµατοποιηθεί
µέσω δωρεάς της εταιρείας «Ν. Αρβανιτόπουλος & Σία Ο.Ε.», η οποία
προτίθεται να χορηγήσει µέχρι το ποσό των 1.600,00 €, µετά από σχετική
απόφαση του αρµοδίου οργάνου.
3)Να διαµορφωθεί κατάλληλα ο εν λόγω χώρος από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού που θα οριστεί από την εν λόγω ∆ιεύθυνση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 452/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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