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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
24 Μαΐου 2017
Αριθ. Αποφ.: 227
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ
Κυριακόπουλο,4) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο,
6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)
Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου και 17) Ευστράτιο
Βαρδάκη, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) Μαΐου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.16191/23-05-2017, 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 & ∆ιευθύνσεις 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, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6) Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπου1

λος, 9) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10) Χρήστος Γούτος, 11) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 12) Βασίλειος Τοµαράς, 13) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 16) Χρήστος Λαϊνάς , κωλυόµενοι.
Παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνου κ. Ανδρέας Ρεκούτης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) 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 είναι ανάγκη να προβεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αποδοχή πίστωσης
από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 21.068,12€ για την καταβολή µισθωµάτων των Σχολικών Μονάδων, για την εκλογή υδρονοµέα στην
Τ.Κ. Λόγγου αφού ήδη έχει αρχίσει η αρδευτική περίοδος από 15-052017, τον συµψηφισµό ποσού 50% παγίου ύδρευσης έτους 2016 των
∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆. Αιγιαλείας, λόγω τρεχουσών προθεσµιών, την
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2017, µε την
εγγραφή νέου Κ.Α. προκειµένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική βοήθεια
προς την Τ.Υ και του ∆ήµου µας στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΕΣΠΑ
την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κεντρικού δρόµου
και πεζοδρόµων και επισκευή – διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος
Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας», διότι το πρόγραµµα ολοκληρώνεται
στις 30-6-2017 και πρέπει να εγκριθεί ο ΑΠΕ πρώτα και στη συνέχεια να
εκτελεστούν οι εργασίες µέσα στο προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα του
έργου.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται 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. 226 έως 231 )
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Για το αντικείµενο: « Εκλογή υδρονοµέα για την θερινή αρδευτική
περίοδο έτους 2017 στην Τ.Κ. Λόγγου του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο ( 2 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 και το Β.∆. 339/1960.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07.
4. Το αριθ. πρωτ. οικ.29744/22-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί διευκρινήσεων διαδικασίας πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης στους ΟΤΑ α΄ βαθµού.
5. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί
εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) όπως ισχύει µε το άρθρο 41 του Ν.
4325/2015.
6. Το αριθ. πρωτ. 2/31029/∆ΕΠ-06-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε το οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ.
7. Την αριθ. 12/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας µε την οποία αποφασίστηκε ο ορισµός του χρόνου έναρξης
και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθµός των θέσεων υδρονοµέων και ο τοµέας για τον οποίο προορίζεται η κάθε θέση, η οποία
εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 28040/06-04-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
8. Την αριθ. 157/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Αιγιαλείας, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 92097/09-052017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
9. Την αριθ. 158/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Αιγιαλείας «περί επαναπροκήρυξης της θέσης του υδρονοµέα στην
Τ.Κ. Λόγγου», η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 92092/09-052017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
10. Την αριθ. πρωτ. 1921/20-01-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας, στην οποία αναφέρεται ότι
υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 25-6041.001->
145.000,00€ «Τακτικές αποδοχές Υδρονοµέων» (Α.Α.Υ.:
66/1909/20-01-2017) και στον Κ.Α. 25-6054->39.000,00€ «Εργοδο3

τικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού» (Α.Α.Υ: 67/1910/20-012017) του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2017.
11. Την αίτηση που κατατέθηκε σύµφωνα µε την αριθ. 15118/16-052017 ανακοίνωση/πρόσκληση του ∆ήµου Αιγιαλείας για την πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για την Τ.Κ. Λόγγου όπως καταγράφεται
παρακάτω:
Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα για την Τ.Κ. Λόγγου κατατέθηκε µία
(1) αίτηση:
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
ΠΑΤΡΟΣ
1
Σωτηρόπουλος
Ανδρέας
Νικόλαος
Τ.Κ. Λόγγου
Εισηγούµαι στο σώµα, σύµφωνα µε την παραπάνω αίτηση που κατατέθηκε στο ∆ήµο Αιγιαλείας, κατά την επιλογή να ληφθούν υπόψη τα
εξής:
Α. Υποβλήθηκε µία (1) αίτηση µε όλα τα δικαιολογητικά.
Β. Ο ανωτέρω κατάθεσε Υπεύθυνη ∆ήλωση αντί Απολυτηρίου Τίτλου
Σπουδών, µε την οποία δηλώνει ότι θα τον προσκοµίσει κατά το διορισµό του ως υδρονοµέα.
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 Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την αριθ.12/2017 προηγούµενη απόφαση του περί «Καθορισµού θερινής αρδευτικής περιόδου
και αριθµού θέσεων υδρονοµέων έτους 2017 στο ∆ήµο Αιγιαλείας ».µε
την αριθ. πρωτ. 28038/20-02-2017 εγκριτική απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου, την αριθ. 157/2017 απόφαση του περί «Εκλογής υδρονοµέων για την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας », η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ. πρωτ. 92097/09-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ’ αριθ. 158/2017 προηγούµενη απόφαση του «περί επαναπροκήρυξης της θέσης του υδρονοµέα
στην Τ.Κ. Λόγγου», µε την εγκριτική της µε αριθ. πρωτ. 92092/09-052017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, την αριθ.πρωτ. 15118/ 1605-2017 ανακοίνωση/πρόσκληση του ∆ήµου Αιγιαλείας, την αριθ.
πρωτ.15489/17-05-2017 αίτηση του κ. Σωτηρόπουλου Ανδρέα, τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας ΥΠ.ΕΣ., Τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 και το Β.∆. 339/
1960, τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί
εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση της
ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280), την αριθ. 2/13197/0022/17-02-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου
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65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης », µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την εκλογή-επιλογή του κ Σωτηρόπουλου Ανδρέα του Νικολάου,
για την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2017 από 15-05-2017 έως 1510-2017, ως υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου της ∆.Ε. Συµπολιτείας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
- Ο ανωτέρω έχει καταθέσει Υπεύθυνη ∆ήλωση αντί Απολυτηρίου
Τίτλου Σπουδών, υποχρεούται να το προσκοµίσει κατά το διορισµό του
ως υδρονοµέας .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 227/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
24 Μαΐου 2017
Αριθ. Αποφ.: 229
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ
Κυριακόπουλο,4) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο,
6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)
Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου και 17) Ευστράτιο
Βαρδάκη, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) Μαΐου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.16191/23-05-2017, 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 & ∆ιευθύνσεις 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, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6) Ευστάθιος
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Θεοδωρακόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10) Χρήστος Γούτος, 11) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 12) Βασίλειος Τοµαράς, 13) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 16) Χρήστος Λαϊνάς , κωλυόµενοι.
Παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνου κ. Ανδρέας Ρεκούτης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) 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 είναι ανάγκη να προβεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αποδοχή πίστωσης
από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 21.068,12€ για την καταβολή µισθωµάτων των Σχολικών Μονάδων, για την εκλογή υδρονοµέα στην
Τ.Κ. Λόγγου αφού ήδη έχει αρχίσει η αρδευτική περίοδος από 15-052017, τον συµψηφισµό ποσού 50% παγίου ύδρευσης έτους 2016 των
∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆. Αιγιαλείας, λόγω τρεχουσών προθεσµιών, την
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2017, µε την
εγγραφή νέου Κ.Α. προκειµένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική βοήθεια
προς την Τ.Υ και του ∆ήµου µας στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΕΣΠΑ
την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κεντρικού δρόµου
και πεζοδρόµων και επισκευή – διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος
Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας», διότι το πρόγραµµα ολοκληρώνεται
στις 30-6-2017 και πρέπει να εγκριθεί ο ΑΠΕ πρώτα και στη συνέχεια να
εκτελεστούν οι εργασίες µέσα στο προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα του
έργου.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται 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. 226 έως 231 )
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Για το αντικείµενο: «Eγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017 (σχετ.606/2016 Α.∆.Σ)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει
ως εξής:
«
Οµόφωνα αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση – συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 606/2016 απόφασής του περί έγκρισης
τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017, ( όπως
αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 244584/21-12-2016 απόφαση της Αποκ/νης
∆/σης Πελ/σου -∆. Ελλάδος & Ιονίου), µε την προσθήκη του παρακάτω
Κωδικού Αριθµού (Κ.Α.) µε τίτλο : «Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για την
τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προ-γράµµατα ΕΣΠΑ» µε πίστωση 47.300,00 €, προκειµένου να καταστεί δυνατόν η σύναψη δηµόσιας
σύµβασης παροχής υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική βοήθεια προς την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και τη ∆ηµοτική Αρχή στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΕΣΠΑ.
Η χρηµατοδότηση θα προέλθει από ∆ηµοτικούς πόρους και από
τον Κ.Α. 30-7412.040 «Μελέτη του έργου: «Ανακατασκευή – αισθητική
αναβάθµιση πλατείας Αγ. Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών
αυτής», η οποία δεν χρειάζεται να ανατεθεί σε ιδιώτες µελετητές, διότι
θα εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1/2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την αριθ.606/2016 (Α∆Α: ΩΖΘΓΩ6Χ-1Σ1) προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης του Τεχνικού
Προγράµµατος του ∆ήµου για το έτος 2017, την υπ’ αριθ. 244584/21-122016 (Α∆Α:Ω7ΒΥΟΡ1Φ-ΓΜ0) εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς επίσης και το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Tην τροποποίηση-συµπλήρωση της υπ’ αριθ. 606/2016 απόφασής του,
περί έγκρισης τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος
2017, (όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 244584/21-12-2016 απόφαση
της Αποκ/νης ∆/σης Πελ/σου -∆. Ελλάδος & Ιονίου), µε την προσθήκη του
παρακάτω Κωδικού Αριθµού (Κ.Α.) µε τίτλο : «Παροχή υπηρεσίας συµβού3

λου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ
µε πίστωση 47.300,00 €, προκειµένου να καταστεί δυνατόν η σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική βοήθεια προς
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου και τη ∆ηµοτική Αρχή στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΕΣΠΑ., ως εξής:
α/α

1

Κ.Α.

30-7413.031

ΤΙΤΛΟΣ

Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για
την τεχνική βοήθεια σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

ΠΟΣΟ

47.300,00

ΧΡΗΜ
/ΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΠ

Εγγραφή νέου Κ.Α. προκειμένου να καταστεί δυνατόν
να συναφθεί δημόσια
σύμβασης παροχής υπηρεσίας συμβούλου για την
τεχνική βοήθεια προς την
ΤΥ και την Δημοτική Αρχή
στα συγχρηματοδοτούμενα
έργα ΕΣΠΑ

Η χρηµατοδότηση θα προέλθει από τον Κ.Α. 30-7412.040 «Μελέτη
του έργου: «Ανακατασκευή – αισθητική αναβάθµιση πλατείας Αγ. Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής», η οποία δεν χρειάζεται να ανατεθεί σε ιδιώτες µελετητές, διότι θα εκπονηθεί από την ∆/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.606/2016 (Α∆Α: ΩΖΘΓΩ6Χ-1Σ1)
απόφασή του, περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου Αιγιαλείας ια το έτος 2017 µε την υπ’ αριθ. 244584/21-12-2016 (Α∆Α:Ω7ΒΥΟΡ1Φ-ΓΜ0) εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 229/2017.
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
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
24 Μαΐου 2017
Αριθ. Αποφ.: 231
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ
Κυριακόπουλο,4) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο,
6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)
Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου και 17) Ευστράτιο
Βαρδάκη, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) Μαΐου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.16191/23-05-2017, 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 & ∆ιευθύνσεις 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,
1

Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6) Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10) Χρήστος Γούτος, 11) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 12) Βασίλειος Τοµαράς, 13) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 16) Χρήστος Λαϊνάς , κωλυόµενοι.
Παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνου κ. Ανδρέας Ρεκούτης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) 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 είναι ανάγκη να προβεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αποδοχή πίστωσης
από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 21.068,12€ για την καταβολή µισθωµάτων των Σχολικών Μονάδων, για την εκλογή υδρονοµέα στην
Τ.Κ. Λόγγου αφού ήδη έχει αρχίσει η αρδευτική περίοδος από 15-052017, τον συµψηφισµό ποσού 50% παγίου ύδρευσης έτους 2016 των
∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆. Αιγιαλείας, λόγω τρεχουσών προθεσµιών, την
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2017, µε την
εγγραφή νέου Κ.Α. προκειµένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική βοήθεια
προς την Τ.Υ και του ∆ήµου µας στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα ΕΣΠΑ
την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Κεντρικού δρόµου
και πεζοδρόµων και επισκευή – διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος
Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας», διότι το πρόγραµµα ολοκληρώνεται
στις 30-6-2017 και πρέπει να εγκριθεί ο ΑΠΕ πρώτα και στη συνέχεια να
εκτελεστούν οι εργασίες µέσα στο προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα του
έργου.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται 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. 226 έως 231 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης
χρηµατοδότησης στα πλαίσια της παράτασης του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει έκτο (6ο) 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, λόγω λήξεως της προθεσµίας υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο εν λόγω πρόγραµµα στις 12/06/2017.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Παρακαλούµε για ένταξη του παρόντος θέµατος στη έκτακτη συνεδρίαση καθώς είναι απαραίτητη η έγκριση για την τροποποίηση της
προγραµµατικής σύµβασης και την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου λόγω λήξεως της προθεσµίας υποβολής αίτησης στις 12/06/2017»
Με την µε αρ. ∆28/οι. 31354/2352/15.9.204 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στο πλαίσιο
των ∆ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους του άρθρου 29 του Ν. 4052/12 , όπως ισχύει καλούνταν οι ΟΤΑ
Α΄ και Β΄ βαθµού, Ν.Π.∆.∆. , Εκκλησιαστικά , Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα,
Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα , φορείς της Εκκλησίας και πιστοποιηµένα από
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα
µε το ν.2646/1998 Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα , στόχο που στο εξής θα αναφέρονται ως « ∆ικαιούχοι», να υποβάλουν Αιτήσεις για την χρηµατοδότηση Σχεδίων , µεµονωµένα ή σε συνεργασία
στο πλαίσιο της παρούσας.
Με την υπ αρ. 104/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε η έγκριση της 1ης παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του σχεδίου που προέκυψε από την ∆23 1377/957 Απόφαση της αναπληρώτριας
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενώ µε την 345/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 2 παράταση (µε καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των Σχεδίων έως την 31/12/2016 και µε ηµεροµηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωµής έως την 28η /02/2017) που δόθηκε µε την υπ αρ ∆234627/310
Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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Με την υπ’αριθµ. ∆23/οικ.26687/2110 από 10.06.2016 απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επεκτείνονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες του
Προγράµµατος πέραν των 12 µηνών για όλους τους ωφελούµενους έως
31/12/2016.
Σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Ν. 4445(ΦΕΚ 236/Α/19-12- 2016,)
το Πρόγραµµα Στέγαση και Επανένταξη , όπως ορίζεται στην ∆28/ οικ.
31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας , Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας (Α∆Α: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), η οποία εκδόθηκε κατ΄
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012(Α΄41) παρατείνεται έως 31/12/2017.
Με την υπ αρ 152/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε συµπληρωµατική τροποποιητική Σύµβαση ως προς την διάρκεια ισχύος της µέχρι 31 Μαρτίου 2017 σύµφωνα µε το πρότυπο της ∆ιαχειριστικής Αρχής .
Με την υπ αρ. ∆23/οικ. 20171/1040 Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής της συνέχισης του προγράµµατος και σύµφωνα µε την ∆ιαχειριστική αρχή καλούνται οι φορείς υλοποίησης να αποστείλουν στη ∆ιαχειριστική Αρχή το αργότερο
έως 12 Ιουνίου 2017, Αίτηση χρηµατοδότησης σύµφωνα µε το συνηµµένο πρότυπο.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω , παρακαλούµε όπως εγκρίνετε
1) την υποβολή αίτησης του ∆ήµου για την ένταξη στη συνέχιση
του προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη.
2)την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του Χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου κ. Αντιδηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ. 25/
2015, 577/2015, 104/2016, 345/2016 & 152/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ.πρωτ. 20608/ 2404/
13.03.2015, 135591/ 14039/18.11.2015, 40931/4042/ 05.05. 2016 85824/
8898/27.7.2016 & 79595/11-5-2017 αντίστοιχα, όµοιες του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου, την Κ.Υ.Α. µε αριθµ. ∆23/οικ.20171/1040/2017
(ΦΕΚ Β' 1602/10-05-2017) «Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής της συνέχισης του προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη», τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.4445/216 (ΦΕΚ/Α/ 236/1912-2016), καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
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σης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1) Εγκρίνει την υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης από το ∆ήµο
Αιγιαλείας στη ∆ιαχειριστική Αρχή για την ένταξη και συνέχιση στο
Πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη »,
2) Την εξουσιοδότηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος :
«Στέγαση και Επανένταξη» του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 231/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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