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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:95
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6) ∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:« Έγκριση θέσεων υπαίθριου στάσιµου εµπορίου έτους 2017 στο ∆ήµο Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) 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 το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.18/
2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας τον καθορισµό
των θέσεων στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στο ∆ήµο Αιγιαλείας για το έτος 2017 και την έκδοση κανονιστικής απόφασης ως παρακάτω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία θέση στη περιοχή Ρένα.
Μία θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της
διασταύρωσης µε την Ν. Πλαστήρα).
Μία θέση επί της οδού Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα).
Μία θέση στην παραλία Αλυκής.
Μία θέση επί της οδού Κορίνθου απέναντι από την ∆.Ε.Η.
Μία θέση στην προέκταση της Ρωµανιώλη πλησίον ∆ηµοτικού
Κήπου.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ:
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία (1) θέση στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος.
Μία (1) θέση πλησίον παιδικής χαράς στη δυτική πλευρά της Άκολης.
Μία (1) θέση πλησίον καταστήµατος υγ. ενδ. FAN.
Πώληση αγροτικών προϊόντων
Μία (1) θέση πλησίον οδού Αµφιτρίτης.
Παραδοσιακό κόσµηµα
Μία (1) θέση στο ∆ηµοτικό χώρο στάθµευσης, κάτω από το γήπεδο Αβύθου.
Μία (1) θέση στη θέση «Μάτι».
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία (1) θέση στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο του Σταυρόπουλου.
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Μία (1) θέση στην τοποθεσία «∆ασύλλιο» δίπλα στο χώρο της
πρώην παιδικής χαράς.
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσµηµα
Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο του
Σπυρούλια.
Μία (1) θέση δίπλα στο παραλιακό κατάστηµα υγ. ενδ. «BASE».
Αγροτικά προϊόντα
Μία (1) θέση στη παραλιακή οδό πλησίον τρίγωνης πλατείας
Λούνα Παρκ
Μία (1) θέση για Λούνα Παρκ σε ιδιωτικό χώρο στην ανατολική
παραλία, δίπλα στην παιδική χαρά.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της Π.Ε.Ο.
Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον του σιδηροδροµικού σταθµού Ακράτας και συγκεκριµένα στην οικία Λουζιώτη.
Μία (1) θέση για πώληση Φυτών επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών
στο ύψος του Ι.Ν. Μεταµόρφωσης του Σωτήρος.
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της Π.Ε.Ο.
Πατρών-Αθηνών στο ύψος του κτιρίου του Ο.Τ.Ε.
Μία (1) θέση για πώληση µελιού επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την Πλατεία Χαρώνη.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:
Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιών επί του πεζοδροµίου της οδού Ιέρωνος.
TOΠIΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ:
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της οδού Βαρθολοµαίου µετά το Ειρηνοδικείο.
Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού ή κάστανων στη συµβολή
των οδών Σεραφείµ και Βαρθολοµαίου.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων
Μία (1) θέση στην αρχή του πλακόστρωτου στην είσοδο της Ζαρούχλας στο πλάτωµα.
Μία (1) θέση απέναντι από το καφέ Αγορά.
Μία (1) θέση πριν την είσοδο στο ∆ηµοτικό παρκινγκ δίπλα από
την Κοινοτική βρύση.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
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Μία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της συµβολής της οδού Αιγαίου µε
την Κέας.
Μία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της συµβολής της οδού Αιγαίου µε
την οδό Αµοργού.
Μία (1) θέση στην πλατεία Χρ. Αρφάνη.
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσµηµα
Τρεις (3) θέσεις επί του πεζοδροµίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων.
Πώληση σαπουνιών
Μία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της οδού Αιγαίου στην Παραλία των
Συλιβαινιωτίκων.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων
Μία (1) θέση συµβολή οδών Φιλιππόπουλου και Παπαγιαννόπουλου.
Μία (1) θέση Παλαιά Εθνική οδό (γήπεδο 5x5).
Μία (1) θέση Λιµάνι.
Μία (1) θέση ∆ηµοτικό κατάστηµα ∆ιακοπτού.
Τρεις (3) θέσεις επί της Κεντρικής οδού έναντι υαλοπωλείου
Νταουσάνη.
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία (1) θέση Λιµάνι.
Μία (1) θέση στη κεντρική οδό έξω από κατάστηµα ΕΛ.ΤΑ.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού µπροστά από τα ενοικιαζόµενα Κοκκοτή.
Μία (1) θέση για πώληση µπιζού-είδη δώρων µπροστά από τα ενοικιαζόµενα Κοκκοτή.
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια Τ.Κ.Ριζοµύλου-Βαλιµιτίκων.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων ανατολικά κοινοτικού καταστήµατος πάνω από τις γραµµές».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.18/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας, τις αποφάσεις-έγγραφα των Συµβουλίων των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, καθώς επίσης
και των άρθρων 73 παρ.1Βν και 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/
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07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Α) Να εγκρίνει τον καθορισµό θέσεων στάσιµου υπαίθριου
εµπορίου στο ∆ήµο Αιγιαλείας για το έτος 2017 και την έκδοση
κανονιστικής απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 περ.∆1 του
άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», ως παρακάτω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία θέση στη περιοχή Ρένα.
Μία θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια της
διασταύρωσης µε την Ν. Πλαστήρα).
Μία θέση επί της οδού Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα).
Μία θέση στην παραλία Αλυκής.
Μία θέση επί της οδού Κορίνθου απέναντι από την ∆.Ε.Η.
Μία θέση στην προέκταση της Ρωµανιώλη πλησίον ∆ηµοτικού
Κήπου.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ:
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία (1) θέση στο τέλος της οδού 25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος.
Μία (1) θέση πλησίον παιδικής χαράς στη δυτική πλευρά της Άκολης.
Μία (1) θέση πλησίον καταστήµατος υγ. ενδ. FAN.
Πώληση αγροτικών προϊόντων
Μία (1) θέση πλησίον οδού Αµφιτρίτης.
Παραδοσιακό κόσµηµα
Μία (1) θέση στο ∆ηµοτικό χώρο στάθµευσης, κάτω από το γήπεδο Αβύθου.
Μία (1) θέση στη θέση «Μάτι».
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία (1) θέση στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο του Σταυρόπουλου.
Μία (1) θέση στην τοποθεσία «∆ασύλλιο» δίπλα στο χώρο της
πρώην παιδικής χαράς.
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσµηµα
Μία (1) θέση στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο του
Σπυρούλια.
Μία (1) θέση δίπλα στο παραλιακό κατάστηµα υγ. ενδ. «BASE».
Αγροτικά προϊόντα
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Μία (1) θέση στη παραλιακή οδό πλησίον τρίγωνης πλατείας
Λούνα Παρκ
Μία (1) θέση για Λούνα Παρκ σε ιδιωτικό χώρο στην ανατολική
παραλία, δίπλα στην παιδική χαρά.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της Π.Ε.Ο.
Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον του σιδηροδροµικού σταθµού Ακράτας και συγκεκριµένα στην οικία Λουζιώτη.
Μία (1) θέση για πώληση Φυτών επί της Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών
στο ύψος του Ι.Ν. Μεταµόρφωσης του Σωτήρος.
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της Π.Ε.Ο.
Πατρών-Αθηνών στο ύψος του κτιρίου του Ο.Τ.Ε.
Μία (1) θέση για πώληση µελιού επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την Πλατεία Χαρώνη.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:
Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιών επί του πεζοδροµίου της οδού Ιέρωνος.
TOΠIΚH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ:
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της οδού Βαρθολοµαίου µετά το Ειρηνοδικείο.
Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού ή κάστανων στη συµβολή
των οδών Σεραφείµ και Βαρθολοµαίου.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΖΑΡΟΥΧΛΑΣ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων
Μία (1) θέση στην αρχή του πλακόστρωτου στην είσοδο της Ζαρούχλας στο πλάτωµα.
Μία (1) θέση απέναντι από το καφέ Αγορά.
Μία (1) θέση πριν την είσοδο στο ∆ηµοτικό παρκινγκ δίπλα από
την Κοινοτική βρύση.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της συµβολής της οδού Αιγαίου µε
την Κέας.
Μία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της συµβολής της οδού Αιγαίου µε
την οδό Αµοργού.
Μία (1) θέση στην πλατεία Χρ. Αρφάνη.
Παραδοσιακό Χειροποίητο κόσµηµα
Τρεις (3) θέσεις επί του πεζοδροµίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων.
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Πώληση σαπουνιών
Μία (1) θέση στο πεζοδρόµιο της οδού Αιγαίου στην Παραλία των
Συλιβαινιωτίκων.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ:
Πώληση αγροτικών προϊόντων
Μία (1) θέση συµβολή οδών Φιλιππόπουλου και Παπαγιαννόπουλου.
Μία (1) θέση Παλαιά Εθνική οδό (γήπεδο 5x5).
Μία (1) θέση Λιµάνι.
Μία (1) θέση ∆ηµοτικό κατάστηµα ∆ιακοπτού.
Τρεις (3) θέσεις επί της Κεντρικής οδού έναντι υαλοπωλείου
Νταουσάνη.
Πώληση Καλαµποκιού-Κάστανων
Μία (1) θέση Λιµάνι.
Μία (1) θέση στη κεντρική οδό έξω από κατάστηµα ΕΛ.ΤΑ.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού µπροστά από τα ενοικιαζόµενα Κοκκοτή.
Μία (1) θέση για πώληση µπιζού-είδη δώρων µπροστά από τα ενοικιαζόµενα Κοκκοτή.
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια Τ.Κ.Ριζοµύλου-Βαλιµιτίκων.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων ανατολικά κοινοτικού καταστήµατος πάνω από τις γραµµές».
Β) Την δηµοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής σε ηµερήσια
τοπική εφηµερίδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/
2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 95/2017
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 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:104
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αντιµετώπιση εξόδων εορτασµού της Εθνικής Επετείου της «25ης Μαρτίου 1821».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθ.85/2017 (Α∆Α: ΨΡΨΤΩ6Χ-Ξ2Ξ) απόφαση του
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου αποφασίσθηκε η έγκριση δαπανών για την
κάλυψη των εξόδων εορτασµού Εθνικής Επετείου «25ης Μαρτίου 1821»,
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 ΕρινεούΣυµπολιτείας-∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158
Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) την έγκριση διάθεσης πίστωσης 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 δαπανών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821»,
αναλυτικά κατά Κ.Α. δαπάνης, ως παρακάτω:
α)Την διάθεση πίστωσης ποσού 110,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν. έτους 2017 για την 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, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ: Α-498 /2017.
β)Την διάθεση πίστωσης ποσού 180,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν.
έτους 2017 για την παροχής υπηρεσιών λήψης και εκτύπωσης φωτογραφιών κάλυψης µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων από
επισήµους και φορείς στο Ηρώο την 24-03-2017, την δοξολογία-κατάθεση στεφάνων-πανηγυρικός 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, σύµφωνα µε
την Α.Α.Υ:Α-499/2017.
γ)Την διάθεση πίστωσης ποσού 2.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν.
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έτους 2017 για παροχή 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, σύµφωνα µε την
Α.Α.Υ. Α-500/2017.
δ)Την διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν.
έτους 2017 για παροχή 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, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ. Α-503 /2017.
ε)Την διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν.
έτους 2017 για παροχή 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, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ: Α-507/2017.
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 ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ.85/2017 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης δαπανών για την αντιµετώπιση των εξόδων των εκδηλώσεων του εορτασµού της εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821», την ανάγκη διάθεσης σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν κατά τον εορτασµό της εν λόγω εθνικής επετείου, καθώς επίσης και
τις διατάξεις 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», το Π.∆.
80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάλυση υποχρεώσεων από τους
διατάκτες», του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και µίας (1)
κατά,
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Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ευρώ (3.990,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,
σε βάρος του Κ.Α.00-6443 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την
πραγµατοποίηση του εορτασµού της εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου
1821», αναλυτικά κατά Κ.Α. δαπάνης, ως παρακάτω:
α)Την διάθεση πίστωσης ποσού 110,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν. έτους
2017 για την 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, σύµφωνα µε
την Α.Α.Υ: Α-498 /2017.
β)Την διάθεση πίστωσης ποσού 180,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν.
έτους 2017 για την παροχής υπηρεσιών λήψης και εκτύπωσης φωτογραφιών κάλυψης µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων από
επισήµους και φορείς στο Ηρώο την 24-03-2017, την δοξολογία-κατάθεση στεφάνων-πανηγυρικός 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, σύµφωνα µε
την Α.Α.Υ:Α-499/2017.
γ)Την διάθεση πίστωσης ποσού 2.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν.
έτους 2017 για παροχή 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, σύµφωνα µε την
Α.Α.Υ. Α-500/2017.
δ)Την διάθεση πίστωσης ποσού 800,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν.
έτους 2017 για παροχή 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, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ. Α-503 /2017.
ε)Την διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν.
έτους 2017 για παροχή 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, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ: Α-507/2017.

5

2)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 104/2017.
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 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:105
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 23)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,

Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)

Για το αντικείµενο: «Έγκριση διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασµού της Τοπικής Θρησκευτικής εορτής «Ζωοδόχου Πηγής».
O 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:
«Με την υπ’ αριθ.86/2017 (Α∆Α: 6ΟΜΚΩ6Χ-ΚΗ8) απόφαση του
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου αποφασίσθηκε η έγκριση δαπανών για την
κάλυψη των εξόδων εορτασµού της Τοπικής Θρησκευτικής εορτής
«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), την διάθεση πίστωσης συνολικού 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 δαπανών 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 κατά Κ.Α. ως παρακάτω:
1)Την διάθεση πίστωσης ποσού 370,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν. έτους 2017 για την προµήθεια 550 φακέλων πολυτελείας και αντίστοιχων φύλλων χαρτιού (σαγρέ) 2 πακέτων για τύπωση και αποστολή
προσκλήσεων, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ. A-491/2017.
2)Την διάθεση πίστωσης ποσού 2.150,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. και σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού
οικoν. έτους 2017 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, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ: Α-493/2017.
3)Την διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ.
έτους 2017 για την φωτογραφική κάλυψη του εορτασµού της επίσηµης
θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής και εκτύπωση των φωτογραφιών, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ.:Α-494/2017.
4)Την διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.24% σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού

οικ. έτους 2017 για την ηχητική κάλυψη του εορτασµού της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ.:Α-495 /2017.
5)Την διάθεση πίστωσης ποσού 130,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. και σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικ. έτους 2017 για τον ανθοστολισµό των τραπεζιών της αίθουσας, όπου
θα παρατεθεί το επίσηµο γεύµα για τον εορτασµό της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ. : Α-496/2017.
6)Την διάθεση πίστωσης ποσού 210,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ.
έτους 2017, για προµήθεια αναµνηστικού δώρου που θα προσφερθεί στον
κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά τον εορτασµό της θρησκευτικής εορτής Ζ.
Πηγής, σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του, σύµφωνα µε την
Α.Α.Υ: Α-497 /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 ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ.86/2017 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης δαπανών για την κάλυψη εξόδων εορτασµού της Τοπικής Θρησκευτικής
εορτής «Ζωοδόχου Πηγής» της έδρας του ∆ήµου, την ανάγκη διάθεσης
σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν
κατά τον εορτασµό της εν λόγω Τοπικής Θρησκευτικής Εορτής, καθώς επίσης και τις διατάξεις 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», το Π.∆.80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάλυση υποχρεώσεων από τους διατάκτες», του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016)
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (3.510,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του Κ.Α.00-6443 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν κατά τον
εορτασµό της Τοπικής Θρησκευτικής Εορτής «Ζωοδόχου Πηγής», όπως
προµήθεια χαρτιού & µελανιών για εκτύπωση προσκλήσεων & προγραµµάτων, προµήθεια φακέλων, εκτύπωση φωτογραφιών από τις εορταστι-

κές εκδηλώσεις για το αρχείο του ∆ήµου, ηχητική εγκατάσταση & στολισµός αιθούσης όπου θα παρατεθεί το επίσηµο γεύµα, προµήθεια ειδών
catering για παράθεση γεύµατος-αναψυκτικών, στις είκοσι µία (21) Απριλίου 2017, στο δηµοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου σε επίσηµους προσκεκληµένους, καθώς της φιλοξενίας, διαµονής σε ξενοδοχείο του Εκπρόσωπου της Κυβέρνησης & αγοράς αναµνηστικού δώρου, αναλυτικά κατά
Κ.Α. ως παρακάτω:
1)Την διάθεση πίστωσης ποσού 370,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικoν. έτους 2017 για την προµήθεια 550 φακέλων πολυτελείας και αντίστοιχων φύλλων χαρτιού (σαγρέ) 2 πακέτων για τύπωση και αποστολή
προσκλήσεων, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ. A-491/2017.
2)Την διάθεση πίστωσης ποσού 2.150,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. και σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού
οικoν. έτους 2017 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, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ: Α-493/2017.
3)Την διάθεση πίστωσης ποσού 500,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ.
έτους 2017 για την φωτογραφική κάλυψη του εορτασµού της επίσηµης
θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής και εκτύπωση των φωτογραφιών, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ.:Α-494/2017.
4)Την διάθεση πίστωσης ποσού 150,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.24% σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικ. έτους 2017 για την ηχητική κάλυψη του εορτασµού της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ.:Α-495 /2017.
5)Την διάθεση πίστωσης ποσού 130,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. και σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικ. έτους 2017 για τον ανθοστολισµό των τραπεζιών της αίθουσας, όπου
θα παρατεθεί το επίσηµο γεύµα για τον εορτασµό της θρησκευτικής εορτής Ζ. Πηγής, σύµφωνα µε την Α.Α.Υ. : Α-496/2017.
6)Την διάθεση πίστωσης ποσού 210,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α.00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ.
έτους 2017, για προµήθεια αναµνηστικού δώρου που θα προσφερθεί στον
κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά τον εορτασµό της θρησκευτικής εορτής Ζ.
Πηγής, σύµφωνα µε την οικονοµική προσφορά του, σύµφωνα µε την
Α.Α.Υ: Α-497 /2017.
2)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 105/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

