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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 63
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)
Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 26) Χρήστο Γούτο,
27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 4972/17-02-2017, 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 ∆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 Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 5) Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου,6)Ανδρέας Παπαγεωργίου,
Τ.Κ.Σελινούντα,7) Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου,8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου,9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.
∆αφνών,10) Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής,11) Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,12) Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ. Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος η
∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 62 έως και 94 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιάθεση πίστωσης Α΄ κατανοµής έτους 2017
στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) 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 εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας
κ.
Μανέτα Κωνσταντίνου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ αριθµ 10/2017 Α.∆.Σ. κατανεµήθηκε πoσό 73.504,00€
στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών
των σχολικών µονάδων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας
και ποσό 54.254,07€ στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µµονάδων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Εισηγούµαι την λήψη σχετικής Απόφασης για:
1) Την διάθεση πίστωσης ποσού 73.504,00€ του Κ.Α. 00-6711.001
Απόδοση σε σχολική επιτροπή Α/θµιας Εκπαίδευσης για κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Α/βάθµιας
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας σύµφωνα µε την Α.Α.Υ.
165/2017
2) Την διάθεση πίστωσης ποσού 54.254,07€ του Κ.Α. 00-6711.002
Απόδοση σε σχολική επιτροπή Β/θµιας Εκπαίδευσης για κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας σύµφωνα µε την Α.Α.Υ.
166/2017
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας κ.Μανέτα Κωνσταντίνου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.
10/2017 προηγούµενη απόφασή του, το Π.∆.80/2016, τις υπ’ αριθ.
Α.Α.Υ. 165/2017 & 166/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, καθώς επίσης 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», µετά από διαλογική συζήτηση,
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Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει
1. Την διάθεση πίστωσης ποσού 73.504,00€ σε βάρος του Κ.Α.
00-6711.001 Απόδοση στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας»,
για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε
την Α.Α.Υ. 165/2017 .
2. Την διάθεση πίστωσης ποσού 54.254,07€ σε βάρος του Κ.Α.
00-6711.002 Απόδοση στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας»,
για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε
την Α.Α.Υ. 166/2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 63 /2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 85
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)
Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 26) Χρήστο Γούτο,
27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 4972/17-02-2017, 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 ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 5) Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου,6)Ανδρέας Παπαγεωργίου,
Τ.Κ.Σελινούντα,7) Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου,8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου,9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.
∆αφνών,10) Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής,11) Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,12) Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ. Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος η
∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 62 έως και 94 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση δαπάνης για αντιµετώπιση εξόδων
εορτασµού της Εθνικής Επετείου της « 25ης Μαρτίου 1821 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Όπως είναι γνωστό για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της
εθνικής επετείου της «25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» στην εδαφική περιφέρεια
του ∆ήµου Αιγιαλείας, απαιτείται να γίνουν κάποιες δαπάνες, όπως:
προµήθεια χαρτιού , για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων, φακέλων µε έγχρωµο έµβληµα ∆ήµου και σφραγίδα, φωτογραφική κάλυψη
των εκδηλώσεων εορτασµού και εκτύπωση των φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου Αιγιαλείας, τοποθέτηση µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων, την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Χορευτικό Όµιλο Αιγίου που θα
πραγµατοποιηθούν στο χώρο της πλατείας των Yψηλών Αλωνίων ∆.Κ.
Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς και για την ηχητική κάλυψη των
εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων τόσο στην έδρα του ∆ήµου όσο και στις ∆ηµοτικές Ενότητες
Ερινεού –Συµπολιτείας –∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας..
Για την αντιµετώπιση λοιπόν όλων των παραπάνω δαπανών, εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 Ν.
3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.) την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού προϋπολογισµού περίπου 3.990,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος
του Κ.Α. 00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017 για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821»,
αναλυτικά ως παρακάτω :
α) Προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2),
για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα του ∆ήµου, προϋπολογισµού
δαπάνης περίπου 110,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
β) Παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών κάλυψης
µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων από επισήµους και
φορείς στο Ηρώο την 24-03-2017, την δοξολογία-κατάθεση στεφάνωνπανηγυρικός της ηµέρας σε Ηρώο και την παρέλαση που θα πραγµατοποιηθεί στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου (έδρα) του ∆ήµου Αιγιαλείας
την 25 Μαρτίου 2017, για το αρχείο του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 180,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
γ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της επετείου της
«25ης Μαρτίου 1821», κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 2.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
3

δ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της επετείου της
«25ης Μαρτίου 1821», κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Συµπολιτείας-Ερινεού,
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ε) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της επετείου της
«25ης Μαρτίου 1821», κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη έγκρισης των ανωτέρω δαπανών για την αντιµετώπιση των εξόδων των εκδηλώσεων του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821», τις διατάξεις
της παρ.3 του άρθρου 158 Ν. 3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.), το Π.∆.80/2016, καθώς επίσης 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», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην
των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Κων/νου Παπακωνσταντίνου & 2)
Χρήστου Λαϊνά που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463 /06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, 6) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 9)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11) Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, 12) Βασίλειος Τοµαράς και 13) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
1) Την έγκριση των παρακάτω δαπανών συνολικού ποσού προϋπολογισµού 3.990,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.
00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, για
την κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των
εκδηλώσεων του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου
1821», αναλυτικά ως εξής:
α) Προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2), για
εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης
110,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
β) Παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών κάλυψης
µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων από επισήµους και
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φορείς στο Ηρώο την 24-03-2017, την δοξολογία-κατάθεση στεφάνωνπανηγυρικός της ηµέρας σε Ηρώο και την παρέλαση που θα πραγµατοποιηθεί στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου (έδρα) του ∆ήµου Αιγιαλείας
την 25 Μαρτίου 2017, για το αρχείο του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης 180,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
γ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της επετείου της
«25ης Μαρτίου 1821», κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου προϋπολογισµού δαπάνης
2.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
δ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της επετείου της
«25ης Μαρτίου 1821», κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Συµπολιτείας-Ερινεού,
προϋπολογισµού δαπάνης 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ε) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων της επετείου της
«25ης Μαρτίου 1821», κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
2) Την υποβολή της παρούσας απόφασης στον Π.Ο.Υ (Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών) του ∆ήµου Αιγιαλείας για την έκδοση των
σχετικών Απoφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ), σύµφωνα µε το
Π.∆. 80/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 85/2017
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
22 Φεβρουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 86
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)
Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 26) Χρήστο Γούτο,
27) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις είκοσι δύο (22) του µηνός Φεβρουαρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 4972/17-02-2017, 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 ∆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 θέ-

µατα 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 Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 5) Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου,6)Ανδρέας Παπαγεωργίου,
Τ.Κ.Σελινούντα,7) Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου,8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου,9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.
∆αφνών,10) Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής,11) Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου,12) Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ. Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος η
∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 62 έως και 94 )

Για το αντικείµενο: «Έγκριση δαπάνης για κάλυψη εξόδων εορτασµού της Τοπικής Θρησκευτικής εορτής « Ζωοδόχου Πηγής ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 21 Απριλίου 2017 ηµέρα Παρασκευή, θα εορταστεί µε ιδιαίτερη λαµπρότητα η Τοπική θρησκευτική
Εορτή «Ζωοδόχου Πηγής», της έδρας του ∆ήµου Αιγιαλείας
Εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 158 του
Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ. (ΦΕΚ/Α/114/8-6-2006), για φέτος την έγκριση δαπάνης ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (3.510,00 €) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α , που θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη των
εξόδων που θα προκύψουν για τον εορτασµό της Τοπικής Θρησκευτικής
Εορτής, όπως προµήθεια χαρτιού & µελανιών για εκτύπωση προσκλήσεων & προγραµµάτων, προµήθεια φακέλων, την εκτύπωση φωτογραφιών από τις εορταστικές εκδηλώσεις για το αρχείο του ∆ήµου, την ηχητική εγκατάσταση & στολισµό αιθούσης όπου θα παρατεθεί το επίσηµο
γεύµα, προµήθεια ειδών catering για παράθεση γεύµατος-αναψυκτικών
στις 21 Απριλίου 2017 στο δηµοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου σε επίσηµους προσκεκληµένους, καθώς της φιλοξενίας, διαµονής σε ξενοδοχείο
του Εκπρόσωπου της Κυβέρνησης & αγοράς αναµνηστικού δώρου, αναλυτικά οι δαπάνες που θα απαιτηθούν είναι οι παρακάτω:
1) ποσού 370,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια 550
φακέλων πολυτελείας και αντίστοιχων φύλλων χαρτιού (σαγρέ) 2 πακέτων για τύπωση και αποστολή προσκλήσεων,
2) ποσού 2.150,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια
ειδών catering για την παράθεση γεύµατος στις 21-4-2017 στο δηµοτικό
κτίριο Παναγιωτόπουλου σε επίσηµους προσκεκληµένους για τον εορτασµό της επίσηµης θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής,
3) ποσού 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την φωτογραφική
κάλυψη του εορτασµού της επίσηµης θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής και
εκτύπωση των φωτογραφιών,
4) ποσού 150,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α , για την ηχητική κάλυψη του εορτασµού της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής,
5) ποσού 130,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για τον ανθοστολισµό
τραπεζίων της αίθουσας, όπου θα παρατεθεί το επίσηµο γεύµα για τον
εορτασµό της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής,
6) ποσού 210,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για να προσφερθεί
ως δώρο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά τον εορτασµό της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής.

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη έγκρισης των ανωτέρω δαπανών για την κάλυψη εξόδων εορτασµού της Τοπικής Θρησκευτικής εορτής « Ζωοδόχου Πηγής » της έδρας του ∆ήµου, την παρ. 3 του
άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», το Π.∆.80/2016, καθώς επίσης και
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/ σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων
κ.κ.: 1) Κων/νου Παπακωνσταντίνου & 2) Χρήστου Λαϊνά που δήλωσαν
«παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463 /06 ∆.Κ.∆
η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Γούτος, 3)
∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)
∆ηµήτριος Μπούρδος, 6) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
10) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12) Βασίλειος
Τοµαράς και 13) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
1) Την έγκριση των παρακάτω δαπανών συνολικού ποσού τριών
χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (3.510,00 €) συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν για τον εορτασµό της Τοπικής Θρησκευτικής Εορτής «Ζωοδόχου
Πηγής» της έδρας του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:
α) ποσού 370,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια
550 φακέλων πολυτελείας και αντίστοιχων φύλλων χαρτιού (σαγρέ) 2
πακέτων για τύπωση και αποστολή προσκλήσεων,
β) ποσού 2.150,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την προµήθεια ειδών catering για την παράθεση γεύµατος στις 21-4-2017 στο δηµοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου σε επίσηµους προσκεκληµένους για τον
εορτασµό της επίσηµης θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής,
γ) ποσού 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την φωτογραφική κάλυψη του εορτασµού της επίσηµης θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής και εκτύπωση των φωτογραφιών,
δ) ποσού 150,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ηχητική
κάλυψη του εορτασµού της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής,
ε) ποσού 130,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για τον ανθοστολισµό τραπεζίων της αίθουσας, όπου θα παρατεθεί το επίσηµο γεύµα για
τον εορτασµό της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής,

στ) ποσού 210,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για να προσφερθεί
ως αναµνηστικό δώρο στον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά τον εορτασµό
της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής.
2) Την υποβολή της παρούσας απόφασης στον Π.Ο.Υ (Προϊστάµενο
Οικονοµικών Υπηρεσιών) του ∆ήµου Αιγιαλείας για την έκδοση των
σχετικών Απoφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ), σύµφωνα µε το
Π.∆. 80/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 86/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

