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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Νοεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 569
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια,
18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) του µηνός Νοεµβρίου 2016,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ 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. 34632/27.10.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση 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) Ιωάννης Καρανικόλας,
Τ.Κ. Μελισσίων, 2) Κων/νος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ.Γραίκα και 3) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4) Χρήστος Γούτος, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 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.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ενδέκατης (11ης) 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 και
καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, 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».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον, για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της
υπ’ αριθ.240/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε θέµα: «περί κατάρτισης σχεδίου της ενδέκατης (11ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016»
και
καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ.240/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας,
που αφορά την κατάρτιση σχεδίου της ενδέκατης (11ης) αναµόρφωσης
του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.740/2015 προηγούµενη 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
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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, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ. πρωτ.104602/8-8-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ 428/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 8ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ.111082/8-8-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 472/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 9ης αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.166661/7-10-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 529/2016 προηγούµενη
απόφασή του, περί έγκρισης της 10ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
195846/1-11-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς επίσης τις διατάξεις των παρ.2 & 6
του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/ 23.07.2013) και 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», πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Κων/νου Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96
του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος] και
των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασιλείου Φιλιππόπουλου,4) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου & 5) Βασιλείου Τοµαρά, που καταψήφισαν το θέµα,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση των θεµάτων ο δηµοτικός σύµβουλος κ.Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας, διότι δεν είχε λάβει
εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση, µε
πέντε (5) ψήφους κατά, ενός (1) που δήλωσε «παρών» και µε είκοσι (20)
ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της ενδέκατης (11ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού
του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, ως προς τα έσοδα και τα
έξοδα, η οποία έχει ως παρακάτω :
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1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε Ενίσχυση Κ.Α. εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ενισχύοντας του Κ.Α. αυτού λόγου αλλαγής µισθολογίου και αύξησης ασφαλιστικών εισφορών και τακτοποίηση των Κ.Α.
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6052.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση
αορίστου χρόνου

-5.000,00

10-6021.

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόµατα)

-3.800,00

Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός
µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
15-6021.
επιδόµατα)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

40-6021.

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόµατα)

2.200,00

40-6052.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση
αορίστου χρόνου

200,00

70-6021.

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόµατα)

300,00

70-6052.

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση
αορίστου χρόνου

1.100,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 57.298.71€
2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Aύξηση
Κ.Α Εσόδων µε Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ενισχύοντας του Κ.Α. αυτού διότι κατά
την σύνταξη τα ποσά που είχαν προβλεφθεί για την είσπραξη και απόδοση των κρατήσεων .
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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4123.001
4131.002
4131.005

Παρακράτηση φόρου (1%,4%8%)

Εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕ∆ 1%(ΑΡ.38 ΠΑΡ.2 ΠΕΡ
4131.019
β΄Ν3986/201
4121.001
Παρακράτηση ΦΜΥ
4131.007
Εισφορά υπέρ Υγειονοµικής Περίθαλψης
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-8223.001
Απόδοση φόρου 1% 4% 8%
00-8231.002
Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ
00-8231.005
Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑ∆Υ
00-8231.017
Ειδική εισφορά ΟΑΕ∆ 1%
00-8231.007
Απόδοση Υγειονοµικής Περίλθαψης
00-8221.001
Απόδοση φόρου µισθωτών υπηρεσιών

100.000,00
450.000,00
55.000,00
15.000,00
60.000,00
3.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
100.000,00
450.000,00
55.000,00
15.000,00
3.000,00
60.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 57.298.71€
3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε Αύξηση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στα έξοδα που δηµιουργούνται
µε την έναρξη λειτουργίας του σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Αυξάνετε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προαιρετικές εισφορές στις σχολικές επι00-6731.004
τροπές
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
30.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 27.298.71€
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2015 διαµέσου του Αποθεµατικού- Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τµήµατος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων προτείνεται η αύξηση του ΚΑ εξόδων 30 -7323.195 προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξόφληση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.∆. Εξοχής - Κατασκευή ασφαλτοτάπητα»
καθώς επίσης και του έργου µε Κ.Α. 30-7323.196, µε τίτλο «Τσιµεντόστρωση δρόµου
στο Τ.∆. Μοναστηρίου» ως εξής:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τσιµεντόστρωση δρόµου στο Τ.∆. Μοναστη30-7323.196
ρίου
Εσωτερική οδοποιία Τ.∆. Εξοχής - Κατασκευή
30-7323.195
ασφαλτοτάπητα

ΠΟΣΟ ΣΕ €
982,94
3.456,20
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διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 22.859.57€
5. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση Του Τµήµατος Υποστήριξης πολιτικών Οργάνων για την κάλυψη δαπανών εορτασµού των εορτών Χριστουγέννων νέου έτους και Θεοφανείων
προτείνεται η αύξηση του ΚΑ εξόδων 00-6434.001 ως εξής:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6434.001
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.250,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 20.609.57€
6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε Ενίσχυση Κ.Α. εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου &
Πολιτικής Προστασίας έχοντας υπόψη τις µέχρι σήµερα δαπάνες προτείνεται Α) Η
µεταφορά 3.000,00 ευρώ από τον κωδικό 35-6262.007 και την ισόποση ενίσχυση του
κωδικού ΚΑ ΕΞΟ∆ΩΝ: 35-7135.001 «Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών και παγκακίων» (µε το ποσό των 3.000,00 ευρώ). Β) Επίσης η µεταφορά 2.000,00 ευρώ
από τον κωδικό 35-6262.007 και την ισόποση ενίσχυση του κωδικού ΚΑ ΕΞΟ∆ΩΝ:
35-6264 (µε το ποσό των 2.000,00 €) και Γ) Η ενίσχυση του ΚΑ 15-6699.001 εξόδων
προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας µε το ποσό των 5000 ευρώ από το αποθεµατικό
του.
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
35-6262.007

Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους της ∆.Ε Αιγίου

Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών και πα35-7135.001.
γκακιών

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.000,00

35-6264.

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

2.000,00

15-6699.001

Προµήθεια ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων

5.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 15.609.57€
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7.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Ενίσχυση Κ.Α. εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ενισχύοντας του Κ.Α. αυτού διότι κατά
την σύνταξη τα ποσά που είχαν προβλεφθεί στο σύνολο τους.
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6231.
Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €

35-7131.

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός

30-6641.002

Προµήθεια λιπαντικά για κίνηση µεταφορικών
µέσων

-3.987,76

10-6641.002

Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών
µέσων

-1.200,71

-325,57

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 13.123.61€
8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριµένα
του ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων για την κάλυψη της ανάγκης που προέκυψε από
την έκδοση 3 λογ/σµου «Παρακολούθηση ποιότητας & χλωρίωσης νερού ∆Ε
Αιγείρας - Ακράτας – ∆ιακοπτού – Ερινεού - Συµπολιτείας Ροδοδάφνης Του ∆.
Συµπολιτείας», δεν προβλέφθηκε κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παρακολούθηση ποιότητας & χλωρίωσης
νερού ∆Ε Αιγείρας - Ακράτας – ∆ιακοπτού –
25-6162.001
Ερινεού - Συµπολιτείας Ροδοδάφνης Του ∆.
Συµπολιτείας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3,80

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 13.119,81 €
9. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε Ενίσχυση Κ.Α. εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας του τµήµατος τροχαίου υλικού –
καυσίµων, λιπαντικών και αποθήκης προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 που αφορά την προµήθεια Ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων, για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία του τµήµατος τροχαίου υλικού,
καυσίµων, λιπαντικών και αποθήκης, καθώς προκύπτουν έκτακτες ανάγκες λόγω της
παλαιότητας και της εκτεταµένης χρήσης αυτών.
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
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Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6262.008

Παροχή υπηρεσίας για κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας

-12.000,00

30-6654.002

Προµήθεια εργαλείων για τις ∆Ε ΑκράταςΑιγείρας

-1.000,00

30-6654.003

Προµήθεια εργαλείων για τις ∆Ε Συµ/τείαςΕρινεού

-1.000,00

30-6654.004

Προµήθεια εργαλείων για την ∆Ε ∆ιακοπτού

-1.000,00

Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανταλλακτικά
µεταφορικών µέσων
30-6671.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 13.119,81 €
10. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ενισχύοντας τον Κ.Α. διότι κατά την σύνταξη δεν είχε προβλεφθεί η απόσχιση του κλάδου Ύδρευσης Αποχέτευσης και η αποτίµηση του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6115.002
Αµοιβές ορκωτών λογιστών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
9.800,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 3.319,81 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 569/2016
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
1 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:573
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο
Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)Βασίλειο Τοµαρά,
26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
14:00΄ 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.
34632/27.10.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο
Καλογερόπουλο, 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)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 2)Κων/νος Οικονοµόπουλος,
Τ.Κ.Γραίκα και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και
6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 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.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο:«Καθορισµός τιµής χρήσης βυτιοφόρου στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.243/2016 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας,
την διαµόρφωση των τιµών χρήσης βυτιοφόρου για το έτος 2017 ανά ∆ηµοτική Ενότητα, όπως αναλυτικά φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
2015-2016 2017
%
(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗ130,08
120,00
-7,75
ΤΙΚΟΤΗΤΑ)
(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗ92,68
85,00
-8,29
ΤΙΚΟΤΗΤΑ)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
2016
2017
%
65,00
65,00
0,00
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙ120,00
120,00
0,00
ΡΗΣΕΙΣ
60,00
60,00
0,00
ΒΥΤΙΑ Ν.Π.∆.∆. & Ν.Π.Ι.∆.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα της περιοχής Εργατικών Κατοικιών Αγίων Αποστόλων θα χρεώνονται µε 20,00 €/βυτίο, λόγω αδυναµίας επέκτασης
του αποχετευτικού δικτύου από τη ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας (τεχνικό πρόβληµα).
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
2015-2016 2017
%
(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗ130,08
120,00
-7,75
ΤΙΚΟΤΗΤΑ)
(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗ92,68
85,00
-8,29
ΤΙΚΟΤΗΤΑ)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
2015-2016 2017
%
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ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ,
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΕΣ

105,69

105,69

0,00

115,00

115,00

0,00

115,00

115,00

0,00

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
2015-2016 2017
%
92,68
92,68
0,00
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ,
110,57
110,57
0,00
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙ101,63
101,63
0,00
ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
%
2015-2016 2017
92,68
92,68
0,00
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ,
110,57
110,57
0,00
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙ101,63
101,63
0,00
ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΕΣ
Εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο όσον αφορά την απαλλαγή του Εθελοντικού Οργανισµού για τα παιδιά
«Το Χαµόγελο Του Παιδιού» από το τέλος εκκένωσης, όσον αφορά δε το
τέλος εναπόθεσης το οποίο αποδίδεται στην ∆ΕΥΑ θα πρέπει να απευθυνθεί ο ανωτέρω οργανισµός στην ∆ΕΥΑ ώστε να τύχει ανάλογης απαλλαγής.
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Οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται µε 24% Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ευεργετήµατα της παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006 και της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.2946/2001 για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους θα ορισθούν σε µετέπειτα αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το αποφασιστικό
µέρος της υπ’ αριθ.243/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, τα όσα εξέθεσαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.πρωτ.34743/27.10.2016 αίτηση του Εθελοντικού
Οργανισµού «Χαµόγελο του Παιδιού», καθώς επίσης και τις διατάξεις
της περ.β της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.4002/2011 (Φ.Ε.Κ.180/τ.Α/22.
08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίουΡυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-Θέµατα
αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», της υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1242/24.11.
2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών, του άρθρου 66 του Β.∆.
24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων
των δήµων και κοινοτήτων», των υπ’ αριθ.49/62650/23.11.2006 και 41/
12243/14.06.2007 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, του άρθρου
149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση των θεµάτων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος
Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 5)Βασίλειος Τοµαράς, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα και του ∆ηµοτικού
Συµβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 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 (20)
ψήφους υπέρ και έξι (6) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τον καθορισµό τιµής χρήσης βυτιοφόρου οχήµατος εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017 και τη διαµόρφωση των τιµών ανά ∆ηµοτική Ενότητα, ως κατωτέρω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
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(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)

2015-2016

2017

%

130,08

120,00

-7,75

92,68

85,00

-8,29

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
2016
2017
%
65,00
65,00
0,00
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙ120,00
120,00
0,00
ΡΗΣΕΙΣ
60,00
60,00
0,00
ΒΥΤΙΑ Ν.Π.∆.∆. & Ν.Π.Ι.∆.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα της περιοχής Εργατικών Κατοικιών Αγίων Αποστόλων θα χρεώνονται µε 20,00 €/βυτίο, λόγω αδυναµίας επέκτασης
του αποχετευτικού δικτύου από τη ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας (τεχνικό πρόβληµα).
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
%
2015-2016 2017
(15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗ130,08
120,00
-7,75
ΤΙΚΟΤΗΤΑ)
(10 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗ92,68
85,00
-8,29
ΤΙΚΟΤΗΤΑ)

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
2015-2016 2017
%
105,69
105,69
0,00
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ,
115,00
115,00
0,00
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙ115,00
115,00
0,00
ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΕΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΝΕΟΥ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
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ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ,
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΕΣ

2015-2016
92,68

2017
92,68

%
0,00

110,57

110,57

0,00

101,63

101,63

0,00

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
2015-2016 2017
%
92,68
92,68
0,00
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ,
110,57
110,57
0,00
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ Κ.Α.
ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΝΟΙ101,63
101,63
0,00
ΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΙ∆ΗΜΟΥΝΤΕΣ
Την απαλλαγή του Εθελοντικού Οργανισµού για τα παιδιά «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» Σπίτι Τεµένης, από το τέλος εκκένωσης.
Όσον αφορά το τέλος εναπόθεσης το οποίο αποδίδεται στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας (∆.Ε.Υ.Α.), θα πρέπει να απευθυνθεί ο ανωτέρω οργανισµός στη ∆.Ε.Υ.Α., προκειµένου να
τύχει ανάλογης απαλλαγής.
Οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται µε 24% Φ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ευεργετήµατα της παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006 και της παρ.4 του άρθρου 18 του Ν.2946/2001 για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους θα ορισθούν σε µετέπειτα αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 573/2016.
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
1 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.577
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο
Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)Βασίλειο Τοµαρά,
26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
14:00΄ 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.
34632/27.10.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο
Καλογερόπουλο, 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)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 2)Κων/νος Οικονοµόπουλος,
Τ.Κ.Γραίκα και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και
6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 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.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση συνδιοργάνωσης διηµερίδας του ∆ήµου Αιγιαλείας µε το ∆ίκτυο Πόλεως µε Λίµνες µε τίτλο: «Προστασία,
Βιώσιµη Χρήση & Αξιοποίηση Λιµναίων Υδατικών Πόρων», έγκριση αναγκαιότητας των δαπανών και διάθεση πίστωσης».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος Αιγιαλείας, αποτελεί µέλος του ∆ικτύου Πόλεων µε Λίµνες σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.718/2015 απόφαση του ∆.Σ. Πρόκειται
για µια αστική εταιρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αριθµεί έως
σήµερα 36 µέλη από Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, µε κύριους στόχους τους
εξής:
•
Την προστασία των λιµνών που ανήκουν διοικητικά εντός των ορίων των συµµετεχόντων δήµων, µέσω της προστασίας της βιοποικιλότητας και της διατήρησης των οικοσυστηµάτων και των παρυδάτιων συστηµάτων των περιοχών.
•
Την κοινή δραστηριοποίηση των µελών του για την προαγωγή πολιτιστικών, µορφωτικών, κοινωνικών και οικονοµικών σχέσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
•
Την τουριστική προβολή και αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών, µε
σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον.
•
Την εύρεση και συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα ανάπτυξης, καθώς και σε προγράµµατα
άλλων διεθνών οργανισµών.
•
Την κοινή δράση και συνεργασία µε επιστηµονικά εκπαιδευτικά
κέντρα και ιδρύµατα, καθώς και µε θεσµοθετηµένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισµούς και η διενέργεια ερευνών για την
αξιοποίηση νέων µορφών ανάπτυξης, απόλυτα συµβατών µε το φυσικό
και πολιτιστικό περιβάλλον των µελών του.
•
Την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων, πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των µελών του ∆ικτύου, αλλά και µε άλλους φορείς µε παρόµοιους
στόχους και η οργάνωση κοινών δράσεων προβολής, διαφήµισης, περιβάλλοντος, πολιτισµού κ.λπ.
•
Την πρόσβαση στην πληροφόρηση, µέσω της αξιοποίησης της
τράπεζας πληροφοριών και της χρήσης νέων τεχνολογιών.
Στην ορεινή Ακράτα του ∆ήµου Αιγιαλείας και εντός των ορίων
του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού, βρίσκεται η Λίµνη Τσιβλού, η
οποία συνθέτει ένα τοπίο σπάνιας οµορφιάς µε οικολογικό, υδρογεωλογικό ενδιαφέρον και αποτελεί προστατευόµενη περιοχή ενταγµένη στο ∆ίκτυο Natura 2000.
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας στο πλαίσιο προώθησης των στόχων του ∆ικτύου Πόλεων µε Λίµνες επιθυµεί να συνδιοργανώσει διηµερίδα µε το
∆ίκτυο µε θέµα: «Προστασία, Βιώσιµη Χρήση & Αξιοποίηση Λιµναίων
Υδατικών Πόρων» στη Ζαρούχλα και Λίµνη Τσιβλού της ∆.Ε. Ακράτας,
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στις 19 & 20 Νοεµβρίου 2016. Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα της διηµερίδας περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Το Σάββατο, 19 Νοεµβρίου 2016 στη Ζαρούχλα, θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που θα αφορούν:
- τη λίµνη Τσιβλού,
- τη δράση και τους στόχους του ∆ικτύου Πόλεων µε Λίµνες,
- τις καλές πρακτικές που έχει αναπτύξει ο Φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού
Βουραϊκού ως προς τη διαφύλαξη των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας των λιµνών της περιοχής δράσης του (συµπεριλαµβανοµένου
της Λίµνης Τσιβλού),
- την παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης των λιµναίων υδάτων
της χώρας µας,
- την παρουσίαση της οικολογικής καταστροφής της λίµνης Αράλης (αίτια & αποτελέσµατα),
- την Ευρωπαϊκή πολιτική για την περιβαλλοντική προστασία των λιµνών,
- το ρόλο των ΚΠΕ ως φορείς ανάδειξης περιοχών µε λιµναία Οικοσυστήµατα και παρουσίαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κλειτορίας-Ακράτας.
Την Κυριακή, 20 Νοεµβρίου 2016 στη Λίµνη Τσιβλού, θα υπάρξει
βιωµατική προσέγγιση της Λίµνης, µε περιήγηση γύρω από αυτή που θα
αναλάβουν η οµάδα του Φορέα ∆ιαχείρισης Χελµού Βουραϊκού και του
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας Ακράτας, µε δραστηριότητες στο πεδίο, αθλητικές εκδηλώσεις και δρώµενα πέριξ της Λίµνης (1ος αγώνας τρεξίµατος, µαθήµατα τοξοβολίας, βόλτες µε βάρκες
ράφτιγκ και φουσκωτά καγιάκ, flying fox κ.λπ.).
Σύµφωνα µε το άρ.158 παρ.3 εδάφια α), β) και δ) του Ν.3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/τ.Α/08.06.
2006): Πιστώσεις που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν:
α) Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του
περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.
β) Όµοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο
∆ήµος ή η Κοινότητα.
γ) Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων τα οποία συνέβαλαν µε οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του
∆ήµου ή της Κοινότητας, καθώς και οι συνεπαγόµενες δαπάνες δηµοσίων σχέσεων.
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δ) Την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του ∆ήµου ή της
Κοινότητας.
Οι δαπάνες που θα προκύψουν για την πραγµατοποίηση της ανωτέρω διηµερίδας αναλύονται κατωτέρω:
Α. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης (διάθεση εξοπλισµού και ηχοληπτών), συνολικής δαπάνης 550,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Β. Προµήθεια Έντυπου υλικού (προσκλήσεις, αφίσες, πρόγραµµα,
banner, φυλλάδιο για τη Λίµνη Τσιβλού, folder τυπωµένο, νούµερα συµµετοχής αθλητών κ.λπ.) συνολικής δαπάνης 600,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Γ. Προµήθεια Αναµνηστικού βιβλίου µε τίτλο «Η Ανεράιδα του
Χελµού» της συγγραφέως Ευσταθίου Αναστασίας, συνολικής δαπάνης
600 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, το οποίο θα διατεθεί ως δώρο
της φιλοξενίας στους φιλοξενούµενους της διηµερίδας.
∆. Έξοδα διαµονής των εισηγητών, συνολικής δαπάνης 630 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ε. ∆ιοργάνωση δραστηριοτήτων τοξοβολίας, ράφτιγκ, καγιάκ,
flying fox συνολικής δαπάνης 1.500 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
ΣΤ. Μίσθωση δύο (2) λεωφορείων 50 θέσεων για τη µετακίνηση αθλητών (από Αίγιο-Τσιβλού-Αίγιο), συνολικής δαπάνης 560 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ζ. Προµήθεια µεταλλίων και κυπέλλων για τους συµµετέχοντες αθλητές στον αγώνα δρόµου, συνολικής δαπάνης 168 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η. Μίσθωση δύο (2) αιθουσών διενέργειας της διηµερίδας, συνολικής δαπάνης 300 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Θ. Παράθεση γεύµατος και καφέ στους φιλοξενούµενους, συνολικής δαπάνης 1.092,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον κωδικό Κ.Α.00-6442.001
του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 µε τίτλο ‘∆ιοργάνωση
∆ιηµερίδας από το ∆ήµο Αιγιαλείας στο πλαίσιο συµµετοχής του στο ∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες’. Έχει καταχωρηθεί πρωτογενές αίτηµα στο Κεντρικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ) το οποίο έλαβε αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 16REQ005171236 2016-0930. Επίσης συντάχθηκε η αντίστοιχη προβλεπόµενη πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης µε α.α. Α-843 καταχώρησης στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
Οι επιµέρους δαπάνες θα ανατεθούν απευθείας µε αποφάσεις του
∆ηµάρχου Αιγιαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.4412/
2016)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.718/2015 προηγούµενη απόφασή του περί συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στο «∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες», η οποία
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εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.πρωτ.4950/486/07.03.2016 όµοια του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, την ανάγκη συνδιοργάνωσης διηµερίδας του ∆ήµου Αιγιαλείας µε το ∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες, στο πλαίσιο προώθησης των
στόχων του ∆ικτύου µε θέµα: «Προστασία, Βιώσιµη Χρήση & Αξιοποίηση Λιµναίων Υδατικών Πόρων» στις 19-20 Νοεµβρίου 2016, την υπ’
αριθ.Α-843/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και
τις διατάξεις των εδ.α, β & δ της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση των θεµάτων ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας διότι δεν είχε
λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Συνδιοργάνωσης διηµερίδας µε το «∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες»,
στη Ζαρούχλα και στη Λίµνη Τσιβλού της ∆.Ε. Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας, στις δέκα εννέα (19) & είκοσι (20) Νοεµβρίου 2016, µε θέµα:
«Προστασία, Βιώσιµη Χρήση & Αξιοποίηση Λιµναίων Υδατικών Πόρων».
2)Των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων σε
βάρος του Κ.Α. 00-6442.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2016 µε τίτλο ‘∆ιοργάνωση ∆ιηµερίδας από το ∆ήµο
Αιγιαλείας στο πλαίσιο συµµετοχής του στο ∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες’.
Α. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης (διάθεση εξοπλισµού και ηχοληπτών), συνολικής δαπάνης 550,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.
Β. Προµήθεια Έντυπου υλικού (προσκλήσεις, αφίσες, πρόγραµµα,
banner, φυλλάδιο για τη Λίµνη Τσιβλού, folder τυπωµένο, νούµερα συµµετοχής αθλητών κ.λπ.) συνολικής δαπάνης 600,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Γ. Προµήθεια Αναµνηστικού βιβλίου µε τίτλο «Η Ανεράιδα του
Χελµού» της συγγραφέως Ευσταθίου Αναστασίας, συνολικής δαπάνης
600 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το οποίο θα διατεθεί ως δώρο
της φιλοξενίας στους φιλοξενούµενους της διηµερίδας.
∆. Έξοδα διαµονής των εισηγητών, συνολικής δαπάνης 630 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Ε. ∆ιοργάνωση δραστηριοτήτων τοξοβολίας, ράφτιγκ, καγιάκ,
flying fox συνολικής δαπάνης 1.500 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
ΣΤ. Μίσθωση δύο (2) λεωφορείων 50 θέσεων για τη µετακίνηση αθλητών (από Αίγιο-Τσιβλού-Αίγιο), συνολικής δαπάνης 560 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
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Ζ. Προµήθεια µεταλλίων και κυπέλλων για τους συµµετέχοντες αθλητές στον αγώνα δρόµου, συνολικής δαπάνης 168 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Η. Μίσθωση δύο (2) αιθουσών διενέργειας της διηµερίδας, συνολικής δαπάνης 300 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Θ. Παράθεση γεύµατος και καφέ στους φιλοξενούµενους, συνολικής δαπάνης 1.092,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Οι επιµέρους δαπάνες θα ανατεθούν απευθείας µε αποφάσεις του
∆ηµάρχου Αιγιαλείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.4412/
2016 περί δηµοσίων συµβάσεων).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 577/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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