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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:570
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:«Παραχώρηση µέρους της πλατείας Αγ. Λαύρας της ∆.Κ.Αιγίου στον κ. Γεράσιµο Γεωργίου για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνιδίων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης
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.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου µε την υπ’ αριθ.64/2016 απόφασή
της «εκφράζει την θετική της γνώµη για παραχώρηση της πλατείας Αγίας
Λαύρας, αντί της πλατείας των Υψ. Αλωνίων, που ζητούσε µε αίτησή
του, για την τοποθέτηση και λειτουργία διαφόρων ψυχαγωγικών παιγνιδιών, το χρονικό διάστηµα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ήτοι από
17-12-16 έως και 8-1-2017 σε συνεργασία µε την ∆ΗΚΕΠΑ».
Εν συνεχεία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε υπ’ αριθ.147/2016 απόφασή της αποφάσισε «να εγκρίνει:
Α)Την αποστολή του αιτήµατος στην Τεχνική Υπηρεσία και στο
Τµήµα Εσόδων, προκειµένου να αποφανθούν η µεν πρώτη για την δυνατότητα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και για την ορθή τοποθέτηση
των παιχνιδιών και η δεύτερη να ορίσει το αντίτιµο του τέλους που έχει
οριστεί µε την απόφαση του ∆.Σ Αιγιαλείας και
Β)Την παραχώρηση της πλατείας Αγίας Λαύρας για το χρονικό
διάστηµα από 17-12-2016 έως 8-1-2017 στον κ. Γεωργίου Γεράσιµο κατόπιν των εισηγήσεων των ως άνω υπηρεσιών».
Επειδή όµως η εγκατάσταση και λειτουργία των ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνιδιών από τον κ. Γερ. Γεωργίου θα αποτελέσουν µέρος
των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου και ιδιαίτερα της πλατείας Αγ. Λαύρας, όπου από την ∆Η.Κ.ΕΠ.Α. θα πραγµατοποιηθούν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και λόγω του γεγονότος ότι είναι ο µοναδικός που εκδήλωσε ενδιαφέρον και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2
του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:
1)Την εκµίσθωση µέρους (περίπου 30 τ.µ.) της πλατείας ΑΓΙΑΣ
ΛΑΥΡΑΣ της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, στον κ.
Γεράσιµο Γεωργίου κάτοικο Αιγίου µε Α.Φ.Μ 118773548 (∆.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ) αντί χρηµατικού ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €), που θα καταβάλει ο ανωτέρω εφάπαξ στο δηµοτικό ταµείο µε την έκδοση της σχετικής άδειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων
το χρονικό διάστηµα από 5/12/2016 έως και 7/1/2017, που θα πραγµατοποιηθούν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από την ∆Η.Κ.ΕΠ.Α., για
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την ψυχαγωγία των παιδιών, µε την προϋπόθεση ότι το κόστος των εισιτηρίων θα είναι µικρότερο από τα συνήθη δεδοµένα της εταιρείας και της
αγοράς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα εν µέσω της οικονοµικής κρίσης,
που µαστίζει και τους κατοίκους του ∆ήµου, να ψυχαγωγηθούν περισσότερα παιδιά.
Ο ανωτέρω να αναλάβει:
α)την κάλυψη δαπάνης από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία των ψυχαγωγικών παιγνιδιών µε αποπληρωµή
του στο σύνολό του έως τις 8/1/2017 (λήξη εκµίσθωσης).
β)αποκλειστικά όλη την ευθύνη για την λειτουργία, εγκατάσταση
και φύλαξη όλων των ανωτέρω για τα οποία θα έχει την αποκλειστική
ευθύνη οποιασδήποτε φθοράς ή ζηµίας.
γ)την υποχρέωση να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ασφάλειας των παιχνιδιών στο αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου για
την έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2323/95, του ν.3377/05 και
του Π.∆.12/05, της σχετικής άδειας και
2)Την εγγραφή του ποσού των 200,00 €, που θα καταβληθεί ως µίσθωµα από τον παραπάνω, στον Κ.Α.0111 του σκέλους των Εσόδων του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του τις από 22.08.2016 & 27.10.2016 αιτήσεις του ενδιαφεροµένου κ. Γεράσιµου Γεωργίου, την υπ’ αριθ.64/2016 απόφαση Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία εκφράζεται
θετική γνώµη για την παραχώρηση µέρους της πλατείας Αγίας Λαύρας
της εν λόγω Κοινότητας στον ανωτέρω ενδιαφερόµενο, την υπ’ αριθ.147/
2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, την
υπ’ αριθ.πρωτ.34685/02.11.2016 θετική γνωµοδότηση της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας µε το συνηµµένο σκαρίφηµα,
για την παραχώρηση χώρου της εν λόγω πλατείας, δεδοµένου ότι δεν αίρεται ο κοινόχρηστος σκοπός της πλατείας, το γεγονός ότι αφενός µεν ο
ανωτέρω είναι ο µοναδικός που εκδήλωσε ενδιαφέρον και αφετέρου η εγκατάσταση και λειτουργία των ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων θα
αποτελέσουν µέρος των εορταστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου και ειδικά
στην εν λόγω πλατεία όπου η ∆Η.Κ.ΕΠ.Α. θα πραγµατοποιήσει χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 192 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 εγκαί-
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ρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από δια-λογική συζήτηση, πλην
των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, 4)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 5)Βασιλείου Τοµαρά και 6)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα, εποµένως µε είκοσι (20) ψήφους υπέρ και έξι (6) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την εκµίσθωση µέρους της πλατείας Αγίας Λαύρας της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, εµβαδού τριάντα (30,00) τ.µ.,
όπως απεικονίζεται στο σκαρίφηµα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, µε τα στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Α, στον κ. Γεράσιµο Γεωργίου του Αθανασίου, κάτοικο Αιγίου µε Α.Φ.Μ.118773548 (∆.Ο.Υ. Αιγίου), µε το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00 €), µε σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία αποκλειστικά και µόνο ψυχαγωγικών παιγνίων, κατά το χρονικό διάστηµα από πέντε (5) ∆εκεµβρίου 2016 έως και επτά (7)
Ιανουαρίου 2017, όπου και θα πραγµατοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.
Α.) για τη ψυχαγωγία των παιδιών.
Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ στο Ταµείο του ∆ήµου Αιγιαλείας
µε την έκδοση της σχετικής άδειας.
Το κόστος των εισιτηρίων θα είναι µικρότερο από τα συνήθη δεδοµένα της επιχείρησης και της αγοράς, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, που µαστίζει και τους κατοίκους του
∆ήµου, να ψυχαγωγηθούν περισσότερα παιδιά.
Ο ανωτέρω αναλαµβάνει:
α)την κάλυψη δαπάνης που θα προκύψει από την κατανάλωση του
ηλεκτρικού ρεύµατος για τη λειτουργία των ψυχαγωγικών παιγνιδιών µε
αποπληρωµή στο σύνολό του έως τις 08.01.2017 (λήξη εκµίσθωσης).
β)αποκλειστικά όλη την ευθύνη για τη λειτουργία, εγκατάσταση
και φύλαξη όλων των ανωτέρω για τα οποία θα έχει την αποκλειστική ευθύνη οποιασδήποτε φθοράς ή ζηµίας.
γ)την υποχρέωση να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ασφάλειας των παιχνιδιών στο αρµόδιο Γραφείο του ∆ήµου Αιγιαλείας για την έκδοση της σχετικής άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.2323/1995, του Ν.3377/2005 και του Π.∆.12/2005.
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία ο κ. Γεωργίου είναι υποχρεωµένος
να παραδώσει τον παραχωρούµενο δηµοτικό χώρο στην κατάσταση που
τον παρέλαβε χωρίς άλλη απόφαση.
2)Την εγγραφή του ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €), που θα καταβληθεί ως µίσθωµα από τον ανωτέρω, στον Κ.Α.0111 του σκέλους των
Εσόδων του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 570/2016.
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.:576
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:«Περί παραχώρησης µέρους της πλατείας Υψ.
Αλωνίων της ∆.Κ.Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, στην εταιρεία «ADM
productions advertising», µε σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνιδίων (Χριστουγεννιάτικου πάρκου)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Η ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου µε την υπ’ αριθ.65/2016 απόφασή
της εκφράζει την θετική της γνώµη για παραχώρηση της πλατείας Υψ. Αλωνίων στη εταιρεία ADM productions advertising για την τοποθέτηση
και λειτουργία διαφόρων παιγνιδιών.
Εν συνεχεία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε υπ’ αριθ.149/2016 απόφασή της αποφάσισε «να εγκρίνει:
Α)την αποστολή του αιτήµατος στην Τεχνική Υπηρεσία και στο
Τµήµα Εσόδων, προκειµένου να αποφανθούν η µεν πρώτη για την δυνατότητα χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και για την ορθή τοποθέτηση
των παιχνιδιών και η δεύτερη να ορίσει το αντίτιµο του τέλους που έχει
οριστεί µε την απόφαση του ∆.Σ Αιγιαλείας και
Β)Την παραχώρηση της πλατείας Υψηλών Αλωνίων για το χρονικό διάστηµα από 28/11/2016 έως 15/1/2017 στη εταιρεία ADM
productions advertising µε εκπρόσωπο τον κ. Αντώνιο Ράλλη κατόπιν
των εισηγήσεων των ως άνω υπηρεσιών».
Επειδή όµως η εγκατάσταση και λειτουργία των ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνιδιών από την εν λόγω εταιρεία θα αποτελέσουν µέρος
των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του ∆ήµου και ιδιαίτερα του πάρκου των Υψ. Αλωνίων, όπου από την ∆ΗΚΕΠΑ θα πραγµατοποιηθούν
Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και λόγω του γεγονότος ότι είναι η µόνη
που εκδήλωσε ενδιαφέρον, η οποία θεωρείται αξιόπιστη (κατόπιν πληροφοριών από άλλους ∆ήµους µε τους οποίους συνεργάστηκε) και µε δεδοµένο ότι µας προτείνει ως χορηγία 300 κουπόνια για δωρεάν χρήση των
παιγνιδιών από παιδιά του ΕΚΑΜΕ, του Χαµόγελου του Παιδιού και των
απόρων οικογενειών και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου
192 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ) ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:
1)την εκµίσθωση µέρους (περίπου 500 τ.µ.) της πλατείας Υψηλών
Αλωνίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, στην εταιρεία µε την επωνυµία: «ADM Productions advertising» µε έδρα την
Αθήνα (Αναγνωστοπούλου 32 Κολωνάκι) µε Α.Φ.Μ.059493830 (∆.Ο.Υ.
∆’ Αθηνών) και νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. Αντώνιο Ράλλη κάτοικο Γραβιάς 16 Βάρκιζα Αττικής, αντί χρηµατικού ποσού χιλίων ευρώ (1.500,00
€), που θα καταβάλει η εταιρεία εφάπαξ στο δηµοτικό ταµείο µε την έκδοση της σχετικής άδειας, για την εγκατάσταση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου θεµατικού πάρκου (παγοδρόµιο-carousel-τρενάκι-ξύλινα
σπιτάκια) για το χρονικό διάστηµα από 5/12/2016 έως και 7/1/2017, που
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θα πραγµατοποιηθούν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις από την ∆Η.Κ.
ΕΠ.Α., για την ψυχαγωγία και την δηµιουργική απασχόληση των παιδιών, µε την προϋπόθεση ότι το κόστος των εισιτηρίων θα είναι µικρότερο από τα συνήθη δεδοµένα της εταιρείας και της αγοράς, ώστε να δοθεί
η δυνατότητα εν µέσω της οικονοµικής κρίσης, που µαστίζει και τους κατοίκους του ∆ήµου, να ψυχαγωγηθούν περισσότερα παιδιά.
Η εταιρεία να αναλάβει:
α)την κάλυψη δαπάνης από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος για την λειτουργία του εν λόγω θεµατικού χριστουγεννιάτικου
πάρκου (παγοδροµίου, ηλεκτρικού καρουσέλ, ηλεκτρικού τρένου και άλλων ηλεκτρικών περιστρεφόµενων παιγνιδιών), µε αποπληρωµή του στο
σύνολό του έως τις 8/1/2017 (λήξη εκµίσθωσης).
β)την κατάθεση στο ∆ήµο Αιγιαλείας εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων χρηµατικού ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €).
γ)αποκλειστικά όλη την ευθύνη για την λειτουργία και εγκατάσταση όλων των ανωτέρω ψυχαγωγικών παιγνιδιών,
δ)την φύλαξη του ανωτέρω χριστουγεννιάτικου θεµατικού πάρκου
µε τα παραπάνω ψυχαγωγικά ηλεκτρικά παιγνίδια, για τα οποία θα έχει
την αποκλειστική ευθύνη οποιασδήποτε φθοράς ή ζηµίας,
ε)την υποχρέωση να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ασφάλειας των ανωτέρω παιχνιδιών στο αρµόδιο γραφείο του
∆ήµου Αιγιαλείας για την έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2323/
95, του ν.3377/05 και του Π.∆.12/05, σχετικής άδειας,
στ)την χορήγηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας τριακοσίων (300) κουπονιών για δωρεάν χρήση των παιχνιδιών από παιδιά, προκειµένου να τα
διαθέσει στο Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης ΕΚΑΜΕ ΑΜΕΑ του Αιγίου, στο παράρτηµα του Χαµόγελου του Παιδιού που στεγάζεται στο
Αίγιο και σε παιδιά απόρων οικογενειών του ∆ήµου Αιγιαλείας (µέσω
της λίστας που τηρείται στην Υπηρεσία του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας του ∆ήµου Αιγιαλείας).
2)Την εγγραφή του ποσού των 1.500,00 €, που θα καταβληθεί ως
µίσθωµα από την παραπάνω εταιρεία, στον Κ.Α.0111 του σκέλους των
Εσόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ.πρωτ.34814/31.10.2016 αίτηση της εταιρείας «ADM
Productions Advertising», την υπ’ αριθ.65/2016 απόφαση Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία εκφράζεται θετική γνώµη για την παραχώρηση µέρους της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της εν λόγω Κοινότητας στην ανωτέρω εταιρεία, την υπ’
αριθ.149/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγια-
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λείας, το γεγονός ότι αφενός µεν η ανωτέρω εταιρεία είναι η µοναδική
που εκδήλωσε ενδιαφέρον και αφετέρου η εγκατάσταση και λειτουργία
των ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων θα αποτελέσουν µέρος των
εορταστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου και ειδικά στην εν λόγω πλατεία όπου η ∆Η.Κ.ΕΠ.Α. θα πραγµατοποιήσει χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις,
δεδοµένου ότι δεν αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της πλατείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 192 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, 3)Βασιλείου
Ανδρουτσόπουλου, 4)Βασιλείου Τοµαρά και 5)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα και του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι (20) ψήφους υπέρ και έξι (6) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την εκµίσθωση µέρους της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, εµβαδού πεντακοσίων
(500,00) τ.µ. περίπου, στην εταιρεία «ADM Productions Advertising», µε
έδρα την Αθήνα (Αναγνωστοπούλου 32, Κολωνάκι) µε Α.Φ.Μ.
059493830 (∆.Ο.Υ. ∆’ Αθηνών) και νόµιµο εκπρόσωπο τον κ. Αντώνιο
Ράλλη, κάτοικο επί της οδού Γραβιάς 16, Βάρκιζα Αττικής, µε το ποσό
των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), µε σκοπό την εγκατάσταση
και λειτουργία αποκλειστικά και µόνο Χριστουγεννιάτικου θεµατικού
πάρκου (παγοδρόµιο-carousel-τρενάκι-ξύλινα σπιτάκια), κατά το χρονικό
διάστηµα από πέντε (5) ∆εκεµβρίου 2016 έως και επτά (7) Ιανουαρίου
2017, όπου και θα πραγµατοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.) για τη ψυχαγωγία και τη δηµιουργική απασχόληση των παιδιών.
Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ στο Ταµείο του ∆ήµου Αιγιαλείας
µε την έκδοση της σχετικής άδειας.
Το κόστος των εισιτηρίων θα είναι µικρότερο από τα συνήθη δεδοµένα της εταιρείας και της αγοράς, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα
εν µέσω της οικονοµικής κρίσης που µαστίζει και τους κατοίκους του
∆ήµου, να ψυχαγωγηθούν περισσότερα παιδιά.
Η εταιρεία αναλαµβάνει:
Α)Την κάλυψη δαπάνης από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος για τη λειτουργία του εν λόγω θεµατικού χριστουγεννιάτικου πάρ-
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κου (παγοδροµίου, ηλεκτρικού καρουσέλ, ηλεκτρικού τρένου και άλλων
ηλεκτρικών περιστρεφόµενων παιγνιδιών), µε αποπληρωµή στο σύνολό
του έως τις 08.01.2017 (λήξη εκµίσθωσης).
Β)Την κατάθεση στο ∆ήµο Αιγιαλείας εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων χρηµατικού ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00 €).
Γ)Αποκλειστικά όλη την ευθύνη για τη λειτουργία και εγκατάσταση όλων των ανωτέρω ψυχαγωγικών παιγνιδιών.
∆)Την φύλαξη του ανωτέρω χριστουγεννιάτικου θεµατικού πάρκου µε τα παραπάνω ψυχαγωγικά ηλεκτρικά παιγνίδια, για τα οποία θα
έχει την αποκλειστική ευθύνη οποιασδήποτε φθοράς ή ζηµίας.
Ε)Την υποχρέωση να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ασφάλειας των ανωτέρω παιχνιδιών στο αρµόδιο Γραφείο του
∆ήµου Αιγιαλείας για την έκδοση σχετικής άδειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2323/1995, του Ν.3377/2005 και του Π.∆.12/2005.
ΣΤ)Την χορήγηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας τριακοσίων (300) κουπονιών για δωρεάν χρήση των παιχνιδιών από παιδιά, προκειµένου να τα
διαθέσει στο Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης ΕΚΑΜΕ ΑΜΕΑ του Αιγίου, στο παράρτηµα του Χαµόγελου του Παιδιού που στεγάζεται στο
Αίγιο και σε παιδιά απόρων οικογενειών του ∆ήµου Αιγιαλείας (µέσω
της λίστας που τηρείται στην Υπηρεσία του Αυτοτελούς Τµήµατος Πρόνοιας του ∆ήµου Αιγιαλείας).
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να
παραδώσει τον παραχωρούµενο δηµοτικό χώρο στην κατάσταση που τον
παρέλαβε χωρίς άλλη απόφαση.
2)Την εγγραφή του ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
που θα καταβληθεί ως µίσθωµα από την ανωτέρω εταιρεία, στον Κ.Α.
0111 του σκέλους των Εσόδων του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 576/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

6

