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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
12 ∆εκεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:648
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 6)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Μπούνια, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Νικόλαο Θανασούλια,
16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Βασίλειο Τοµαρά, 19)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 20)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δώδεκα (12) ∆εκεµβρίου
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:30΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.39865/09.12.2016,
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.
∆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)∆ηµήτριος Καλαµίδας, Αντιδήµαρχος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Ευστράτιος Βαρδάκης, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
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8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10)Χρήστος
Γούτος, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 13)Χρήστος Λαϊνάς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται
άµεσα να ληφθούν σχετικές αποφάσεις για α)την αποδοχή πιστώσεων από το Πρόγραµµα Ε.Σ.Π.Α., προκειµένου να καλυφθούν άµεσες οικονοµικές υποχρεώσεις ολοκλήρωσης των έργων του ∆ήµου Αιγιαλείας,
β)την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρώτης (1ης) πρόσκλησης του
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», γ)τη µεταβολή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2017-2018, λόγω καταληκτικής ηµεροµηνίας και δ)την έγκριση συµµετοχής και ένταξης
στην Πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)-Νέα Φάση», λόγω
λήξεως προθεσµιών για την υλοποίηση δράσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνεται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη είναι
πράγµατι κατεπείγοντα και τίθενται προς συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 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».
(αριθ.645 έως και 649)
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΕΣΠΑ ποσού
500.000,00 € 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 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 128007/2-12-16 απόφασης χρηµατικής
εντολής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κατατέθηκε στο Ταµείο του
∆ήµου µας ποσό 500.000,00 € 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 .
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 500.000,00 € 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 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιευθύντριας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.
128007/2-12-16 απόφαση χρηµατικής εντολής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 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»
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης από ΕΣΠΑ ποσού 500.000,00 €
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.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 648/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
12 ∆εκεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:649
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 6)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Μπούνια, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Νικόλαο Θανασούλια,
16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Γεώργιο Γιοβά, 18)Βασίλειο Τοµαρά, 19)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 20)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δώδεκα (12) ∆εκεµβρίου
2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:30΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.39865/09.12.2016,
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.
∆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)∆ηµήτριος Καλα1

µίδας, Αντιδήµαρχος, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Ευστράτιος Βαρδάκης, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10)Χρήστος
Γούτος, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 13)Χρήστος Λαϊνάς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται
άµεσα να ληφθούν σχετικές αποφάσεις για α)την αποδοχή πιστώσεων από το Πρόγραµµα Ε.Σ.Π.Α., προκειµένου να καλυφθούν άµεσες οικονοµικές υποχρεώσεις ολοκλήρωσης των έργων του ∆ήµου Αιγιαλείας,
β)την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρώτης (1ης) πρόσκλησης του
Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας INTERREG V/A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», γ)τη µεταβολή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2017-2018, λόγω καταληκτικής ηµεροµηνίας και δ)την έγκριση συµµετοχής και ένταξης
στην Πράξη «Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)-Νέα Φάση», λόγω
λήξεως προθεσµιών για την υλοποίηση δράσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνεται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη είναι
πράγµατι κατεπείγοντα και τίθενται προς συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 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».
(αριθ.645 έως και 649)

2

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΕΣΠΑ ποσού
22.032,00 € για το έργο: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» χρηµατοδότηση Π∆Ε-ΕΣΠΑ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 128007/2-12-16 απόφασης χρηµατικής εντολής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ κατατέθηκε στο Ταµείο του
∆ήµου µας ποσό 22.032,00 € για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» χρηµατοδότηση Π∆Ε-ΕΣΠΑ
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 22.032,00 € για το
έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» χρηµατοδότηση Π∆Ε-ΕΣΠΑ ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιευθύντριας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.
128007/2-12-16 απόφαση χρηµατικής εντολής της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 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»,
και µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Tην αποδοχή πίστωσης από ΕΣΠΑ ποσού 22.032,00 € για το έργο:
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», χρηµατοδότηση
Π∆Ε-ΕΣΠΑ.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 649/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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