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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 348
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
22747/17.07.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ.
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’ αριθ.74/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί κατασκευής µιας πρότυπης
παιδικής χαράς φιλικής προς ΑµεΑ στο Αίγιο, στην περιοχή της Καλλιθέας Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
346/2017 απόφασή του, η οποία οµόφωνα λήφθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση µε θέµα: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των Εκτός Ηµερήσιας
∆ιάταξης θεµάτων» και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.74/
2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την υπ’ αριθ.44/17 απόφαση Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας και να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Αιγιαλείας, σύµφωνα και µε την εισήγηση του αρµοδίου αυτοτελούς τµήµατος, τα εξής:
Την «Κατασκευή µιας πρότυπης Παιδικής Χαράς φιλικής προς
ΑµεΑ στο Αίγιο, στην περιοχή της Καλλιθέας Αιγίου», δίπλα στον χώρο
του ΕΚΑΜΕ, καθώς αντίστοιχη δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της
Αχαΐας αποσκοπώντας στην βέλτιστη σωµατική και ψυχική ανάπτυξη και
κοινωνικοποίηση του παιδιού, έξοδα της οποίας (70.000,00 €) θα διατεθούν απ’ ευθείας από το ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» στον προµηθευτή
του εξοπλισµού της παραπάνω Παιδικής Χαράς, υπό την προϋπόθεση ότι:
α)η διάνοιξη των οδών, η διαµόρφωση του χώρου του εδάφους, η
επιλογή και το είδος των οργάνων και η τοποθέτησή τους, οι εκσκαφές,
το δάπεδο ασφαλείας, η διαµόρφωση ζώνης όδευσης στο εσωτερικό της
και γενικά η διασφάλιση των όσων ορίζονται στις ανωτέρω υπουργικές
αποφάσεις, θα γίνουν µετά από σχετική µελέτη.
Ο χώρος εν γένει χρήζει κατάλληλης διαµόρφωσης, προτού τοποθετηθούν τα νέα όργανα, ώστε να διαθέτει τις προϋποθέσεις για λήψη του
σήµατος καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
β)Η είσοδος της παιδικής χαράς θα προκύψει βάσει αρχιτεκτονικής
µελέτης.
γ)Η παιδική χαρά θα λειτουργήσει µε ευθύνη της ∆.Κ.Αιγίου, η οποία θα ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το άνοιγµα και κλείσιµο της παιδικής χαράς κατά τις ώρες λειτουργίας που ορίζονται ως εξής:
Χειµερινό ωράριο: 10:00΄ έως και 13:00΄ και 17:00΄ έως και
19:00΄.
Καλοκαιρινό ωράριο: 9:00΄ έως και 13:00΄ και 17:00΄ έως και
21:00΄.
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δ)Η προµήθεια των οργάνων παιδικής χαράς θα γίνει µέσω της δωρεάς του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος.
ε)Τέλος η διαµόρφωση του χώρου θα γίνει από τον ∆ήµο Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το αποφασιστικό
µέρος της υπ’ αριθ.74/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.346/2017 απόφασή
του περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των Εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θεµάτων, την υπ’ αριθ.44/2017 απόφαση Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.249/2016
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί αποδοχής
δωρεάς ποσού 70.000,00 € από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», την ανάγκη κατασκευής µίας πρότυπης Παιδικής Χαράς φιλικής προς ΑµεΑ
στην περιοχή «Καλλιθέα» Αιγίου, δίπλα από τον χώρο του ΕΚΑΜΕ, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας,
αποσκοπώντας στην βέλτιστη σωµατική και ψυχική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγµατοποιηθούν
όλες οι απαραίτητες εργασίες προκειµένου ο συγκεκριµένος χώρος να
κριθεί κατάλληλος από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.28492/11.05.2009 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.931/τ.Β/18.05.2009) «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη
διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια», όπως συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθ.48165 όµοια (Φ.Ε.Κ.1690/τ.
Β/17.08.2009) «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ.28492/2009 (ΦΕΚ Β΄931/18.
5.2009) «Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και
ελέγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια» υπουργικής απόφασης», τροποποιήθηκε µε την
υπ’ αριθ.18239/2014 όµοια, (Φ.Ε.Κ.1289/τ.Β/21.05.2014) «Τροποποίηση
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 12 της αρ.28492/11-5-2009
(Φ.Ε.Κ. Β 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών» και τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε εκ νέου µε την υπ’ αριθ.27934/2014 όµοια, (Φ.Ε.Κ.
2029/τ.Β/25.07.2014) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009
(Β’ 931) απόφασής µας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών
χαρών των ΟΤΑ» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν α4

πό τη συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Ντίνος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την κατασκευή µίας πρότυπης Παιδικής Χαράς, φιλικής προς
ΑµεΑ στην περιοχή «Καλλιθέα» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, δίπλα από στον χώρο του ΕΚΑΜΕ, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, αποσκοπώντας
στην βέλτιστη σωµατική και ψυχική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση του
παιδιού, τα έξοδα της οποίας (70.000,00 €) θα διατεθούν στον προµηθευτή του εξοπλισµού της εν λόγω Παιδικής Χαράς, απ’ ευθείας από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος», υπό την προϋπόθεση ότι:
1)Η διάνοιξη των οδών, η διαµόρφωση του χώρου του εδάφους, η
επιλογή και το είδος των οργάνων και η τοποθέτησή τους, οι εκσκαφές,
το δάπεδο ασφαλείας, η διαµόρφωση ζώνης όδευσης στο εσωτερικό της
και γενικά η διασφάλιση των όσων ορίζονται στις ανωτέρω υπουργικές
αποφάσεις, θα γίνουν µετά από σχετική µελέτη.
Ο χώρος εν γένει χρήζει κατάλληλης διαµόρφωσης, προτού τοποθετηθούν τα νέα όργανα, ώστε να διαθέτει τις προϋποθέσεις για λήψη του
σήµατος καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρµόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2)Η είσοδος της Παιδικής Χαράς θα προκύψει βάσει αρχιτεκτονικής µελέτης.
3)Η Παιδική Χαρά θα λειτουργήσει µε ευθύνη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία θα ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το άνοιγµα και κλείσιµο της Παιδικής Χαράς κατά τις ώρες λειτουργίας που ορίζονται ως εξής:
Χειµερινό ωράριο: Από 10:00΄ έως και 13:00΄ και από 17:00΄ έως
και 19:00΄.
Καλοκαιρινό ωράριο: Από 09:00΄ έως και 13:00΄ και 17:00΄ έως
και 21:00΄.
4)Η προµήθεια των οργάνων Παιδικής Χαράς θα γίνει µέσω της
δωρεάς του Ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος».
5)Η διαµόρφωση του χώρου θα γίνει από τον ∆ήµο Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 348/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 350
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
22747/17.07.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ.
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)
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1.

2.

3.

4.

5.

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας πέντε
υπαλλήλων που εργάζονται στο ∆ήµο Αιγιαλείας µε σχέση εργασίας
Ι∆ΑΧ, Κατηγορίας ΥΕ και Ειδικότητας Καθαριστών/-τριών, από µερική
σε τετράωρη ηµερήσια απασχόληση (εικοσάωρη εβδοµαδιαία) καθώς και
έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας µίας υπαλλήλου που εργάζεται στο
∆ήµο Αιγιαλείας µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, Κατηγορίας ΥΕ και
Ειδικότητας Καθαριστών/-τριών από µερική σε πλήρη 8ωρη ηµερήσια
απασχόληση (σαραντάωρη εβδοµαδιαία)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
346/2017 απόφασή του, η οποία οµόφωνα λήφθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση µε θέµα: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των Εκτός Ηµερήσιας
∆ιάταξης θεµάτων» και διαβάζει την εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύµβουλοι
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης «περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου».
Το άρθρο 8, παρ.1 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-2-2016), όπως
επίσης την υπ.αριθµ. 9/οικ.8402/16-3-2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, σύµφωνα µε τα οποία δίνεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να τροποποιήσουν τις
συµβάσεις µειωµένου ωραρίου µέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους
απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας.
Τις αιτήσεις που έχουν καταθέσει οι υπάλληλοι του ∆ήµου µας µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ΥΕ Καθαριστών
/στριών: α)Θεοδωροπούλου Ιωάννα µε αρ.πρωτ2.3002/19-7-2017, β)Ζαφειρακοπούλου ∆ιονυσία αρ.πρωτ.23299/20-7-2017, γ) Λαλαΐ Βιολέτα
αρ.πρωτ23057/19-7-2017, δ)Λέκκα Ευτυχία αρ.πρωτ22971/18-7-2017, ε)
Σπυροπούλου Αγγελική µε αρ.πρωτ.22902/18-7-2017, περί τροποποίησης των συµβάσεών τους από µειωµένου ωραρίου σε 4ωρης ηµερήσιας
απασχόλησης τις οποίες και επισυνάπτουµε.
Την αίτηση που έχει καταθέσει η υπάλληλος του ∆ήµου µας µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου ΥΕ Καθαριστών/στριών
κ. Πετροπούλου Σοφία µε αρ.πρωτ.22906/18-7-2017,
Το γεγονός πως µε την υπ.αριθµ.2928/∆4/10.1.2007 απόφαση του ΥΠ
ΕΠΘ οι εν λόγω καθαρίστριες κατατάχθηκαν σε κενές οργανικές θέσεις
Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/ιών σχολικών µονάδων Α/θµιας και ∆/
θµιας Εκπαίδευσης, ∆ιευθύνσεων και Γραφείων ∆/θµιας εκπαίδευσης
(Π∆164/2004) µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
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και καθεστώς απασχόλησης µειωµένου ωραρίου για να καλυφθούν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες των σχολικών µονάδων του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
6. Το γεγονός ότι στις 03-01-2011 το ως άνω προσωπικό µεταφέρθηκε από
την Υπηρεσία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων στο ∆ήµο Αιγιαλείας, σύµφωνα
µε την αριθµ. οικ. 151996/18148/13-12-2010 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2069/τ.Β΄/31-12-2010 και κατατάχθηκε µε την ίδια σχέση εργασίας
και την ίδια ειδικότητα σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση του ∆ήµου
Αιγιαλείας, σε συνέχεια της αριθµ. 03/12/03.01.2011 απόφασης
∆ηµάρχου Αιγιαλείας, η οποία δηµοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 304/τ.
Β΄/22.02.2011 και 1278/τ.Β΄/16-6-2011.
7. Το γεγονός πως µε την αριθ. 113/6287/10-02-2012 απόφαση ∆ηµάρχου
Αιγιαλείας, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 531/τ. Γ΄/18.05.2012, οι
ανωτέρω υπάλληλοι κατατάχθηκαν µε την ίδια σχέση εργασίας και τον
κλάδο που κατείχαν, σε προσωποπαγή θέση του νέου Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου
Αιγιαλείας, ο οποίος δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714/τ.Β΄/17.11.2011.
8. Την υπ.αριθµ. πρωτ. 71/25-5-2017 βεβαίωση του Προέδρου της Σχολικής
Επιτροπής Α/Θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας πως δεν
υπηρετούν υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου του ίδιου
κλάδου και κατηγορίας στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που
βρίσκονται κάτω από την επιτήρηση της Σχολικής Επιτροπής.
9. Την αριθµ. πρωτ. 9689/24-3-2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού-Λογιστηρίου-Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών περί επάρκειας πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης
µισθοδοσίας της αύξησης ωραρίου εργασίας των Καθαριστριών
σχολείων (ΥΕ) Ι∆ΑΧ, από µερική σε πλήρη απασχόληση.
10.Τις αυξηµένες ανάγκες καθαριότητας για τα σχολικά κτήρια, καθώς και
για τα δηµοτικά καταστήµατα του ∆ήµου Αιγιαλείας.
11.Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 3/6-4-2016 (9928/6-4-2016 αρ.πρωτ. ∆ήµου
Αιγιαλείας) έγγραφο του ∆ιευθυντή του 8/θ ∆ηµοτικού Σχολείου
Κουλούρας Αιγιαλείας, όπου καταγράφονται οι µεγάλες ανάγκες
καθαριότητας για το εν λόγω σχολείο όπου υπηρετεί µονάχα η κ.
Πετροπούλου Σοφία, καθαρίστρια ΥΕ, µε ωράριο εργασίας τέσσερις (4)
ώρες ηµερησίως, ήτοι 20 ώρες εβδοµαδιαίως.
12.Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 26/19-7-2017 (23047/19-7-2017 αρ.πρωτ. ∆ήµου
Αιγιαλείας) έγγραφο της ∆ιευθύντριας του 2ου 12/θέσιου Ολοήµερου
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∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου για τις αυξηµένες ανάγκες καθαριότητας στο
εν λόγω σχολείο, όπου εργάζεται η κ. Ζαφειρακοπούλου ∆ιονυσία, ΥΕ
Καθαρίστρια µε ωράριο εργασίας µίας (1) ώρας, ανάγκες που
προκύπτουν µετά και τη συνταξιοδότηση της κ. Κουτροπούλου
Χρυσούλας, καθαρίστριας µε 10µηνη σύµβαση.
13.Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 22960/18-7-2017 έγγραφο του Σωµατείου
Καθαριστών και Καθαριστριών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων µε θέµα την
τροποποίηση των συµβάσεων πέντε καθαριστριών µειωµένου ωραρίου
σε 4/ωρη ηµερήσια απασχόληση µε προοπτική µετατροπής σε πλήρες
ωράριο 8/ωρης απασχόλησης ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν
στα σχολεία µε βάση τη συνταξιοδότηση συναδέλφων καθαριστριών
καθώς και τη µετατροπή της σύµβασης της κ. Πετροπούλου Σοφίας σε
πλήρους 8/ωρης ηµερήσιας απασχόλησης.
14.Τη γενικότερη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας που δεν επιτρέπει
την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού.
15.Τον ΟΕΥ του ∆ήµου Αιγιαλείας (ΦΕΚ 2714/τ.Β/17-11-2011)
16.Το γεγονός πως οι θέσεις που κατέχουν οι υπάλληλοι του ∆ήµου µας µε
Ειδικότητα Καθαριστών/-ιών ΥΕ που απασχολούνται στην καθαριότητα
των Σχολικών Κτηρίων µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ πλήρους απασχόλησης
είναι προσωποπαγείς και µετά την οποιαδήποτε αποχώρηση τους (π.χ
συνταξιοδότηση) καταργούνται.
17.Το γεγονός ότι αναµένονται αιτήµατα συνταξιοδότησης εντός της επόµενης διετίας και θα πρέπει να προβλεφθεί η εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της καθαριότητας των σχολείων µετά τη συνταξιοδότηση αυτών.
Κρίνεται απαραίτητη κατόπιν όλων των ανωτέρω :
Α) η αύξηση του ωραρίου απασχόλησης σε 4ωρη ηµερήσια απασχόληση
για το νέο σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής για τις ακόλουθες
καθαρίστριες, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/-τριών, ως κάτωθι :

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα

Τρέχον µειωµένο
ηµερήσιο ωράριο
απασχόλησης

Προτεινόµενη
αύξηση
ωραρίου σε
ώρες
ηµερησίως

1

Ζαφειρακοπούλου
∆ιονυσία
του Κωνσταντίνου

2

Λαλαΐ Βιολέτα
του Ιωάννη

3

Σπυροπούλου Αγγελική
του Παναγιώτη

ΥΕ Καθαριστών/τριών

1

ΥΕ Καθαριστών/τριών

1

ΥΕ Καθαριστών/τριών

1

4

4

4

5

4

Λέκκα Ευτυχία

5

του Κωνσταντίνου

ΥΕ Καθαριστών/τριών

1,5 ώρες

Θεοδωροπούλου
Ιωάννα του Νικολάου

ΥΕ Καθαριστών/τριών

2 ώρες

4

4

Β) η αύξηση του ωραρίου απασχόλησης σε 8ωρη ηµερήσια απασχόληση
για το νέο σχολικό έτος 2017-2018 και εφεξής για την καθαρίστρια,
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/-τριών, ως κάτωθι :

Α/Α

Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα

Τρέχον µειωµένο
ηµερήσιο ωράριο
απασχόλησης

Προτεινόµενη
αύξηση
ωραρίου σε
ώρες
ηµερησίως

1

Πετροπούλου Σοφία
του Χαράλαµπου

ΥΕ Καθαριστών/τριών

4 ώρες
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Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω,
Εισηγούµαι :
Α) την τροποποίηση των συµβάσεων για το νέο σχολικό έτος 2017-2018
και εφεξής αυξάνοντας το ωράριο σε τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως, το
οποίο συνεπάγεται είκοσι (20) ώρες εβδοµαδιαίως, για τις κάτωθι
καθαρίστριες υποχρεωτικής εκπαίδευσης του πίνακα που ακολουθεί.
Α/Α

1

Ειδικότητα

Τρέχον
εβδοµαδιαίο
µειωµένο
ωράριο
απασχόλησης

Μετατροπή σε
εβδοµαδιαία
απασχόληση

ΥΕ Καθαριστών/τριών

5 ώρες

20 ώρες

ΥΕ Καθαριστών/τριών

5 ώρες

20 ώρες

ΥΕ Καθαριστών/τριών

5 ώρες

20 ώρες

του Κωνσταντίνου

ΥΕ Καθαριστών/τριών

7,5 ώρες

20 ώρες

Θεοδωροπούλου
Ιωάννα του Νικολάου

ΥΕ Καθαριστών/τριών

10 ώρες

20 ώρες

Ονοµατεπώνυµο

Ζαφειρακοπούλου
∆ιονυσία
του Κωνσταντίνου

2

Λαλαΐ Βιολέτα
του Ιωάννη

3

Σπυροπούλου
Αγγελική
του Παναγιώτη

4

5

Λέκκα Ευτυχία

Β) την τροποποίηση της σύµβασης για το νέο σχολικό έτος 2017-2018
και εφεξής αυξάνοντας το ωράριο σε πλήρες, ήτοι οκτώ (8) ώρες
ηµερησίως, το οποίο συνεπάγεται σαράντα (40) ώρες εβδοµαδιαίως, για
την κάτωθι αναφερόµενη καθαρίστρια ΥΕ.
Α/Α
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Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα

Τρέχον
εβδοµαδιαίο
µειωµένο

Μετατροπή σε
εβδοµαδιαία
πλήρη

1

Πετροπούλου Σοφία
του Χαράλαµπου

ΥΕ Καθαριστών/τριών

ωράριο
απασχόλησης

απασχόληση

20 ώρες

40 ώρες

Για τη δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την αύξηση του
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνόλου έξι (6) υπαλλήλων, έχουν
εγγραφεί πιστώσεις 472.000,00 ευρώ στον Κ.Α.:15-6021 (Α.Α.Υ.
22/2017) όσον αφορά τις τακτικές αποδοχές και 130.000,00 ευρώ στον
ΚΑ 15-6052 (Α.Α.Υ. 23/2017) όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, οι οποίες επαρκούν για την
κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας της αύξησης του ωραρίου εργασίας
των Καθαριστριών σχολείων (ΥΕ) Ι∆ΑΧ, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.
πρωτ. 9689/24-3-2017 βεβαίωσης της διεύθυνσης οικονοµικών
Υπηρεσιών/τµήµατος Προϋπολογισµού– Λογιστηρίου-Μισθοδοσίας του
∆ήµου Αιγιαλείας».
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, έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ.346/2017 απόφασή του περί έγκρισης ή µη του
κατεπείγοντος χαρακτήρα των Εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θεµάτων, το
αριθ. 101/18-07-2017 έγγραφο του σωµατείου καθαριστών και
καθαριστριών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, τις αιτήσεις που υπέβαλαν
για το θέµα οι ενδιαφερόµενες καθαρίστριες, το γεγονός ότι κρίνεται
απαραίτητη η αύξηση ωραρίου εργασίας των πέντε υπαλλήλων για την
εύρυθµη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας των σχολείων, τις
διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.
4368/2016 (ΦΕΚ 21/τΑ΄/21-2-2016), της υπ΄ αριθ. 9/οικ.8402/16-3-2016
εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την υπ.αριθµ.2928/∆4/10.1.2007 απόφαση του ΥΠ
ΕΠΘ, την αριθµ. οικ. 151996/18148/13-12-2010 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2069/τ.Β΄/31-12-2010, την αριθµ. 03/12/03.01.2011 απόφαση ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, η οποία δηµοσιεύθηκε στα ΦΕΚ 304/τ. Β΄/22.02.
2011 και 1278/τ.Β΄/16-6-2011,την αριθ. 113/6287/10-02-2012 απόφαση
∆ηµάρχου Αιγιαλείας, η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 531/τ. Γ΄/
18.05.2012, την υπ.αριθµ. πρωτ. 71/25-5-2017 βεβαίωση του Προέδρου
της Σχολικής Επιτροπής Α/Θµιας Εκπαίδευσης, την αριθµ. πρωτ. 9689/
24-3-2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού-ΛογιστηρίουΜισθοδοσίας, έγγραφα σχολείων του ∆ήµο για την αναγκαιότητα
αύξησης του ωραρίου, τον ΟΕΥ του ∆ήµου, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη
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συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Ντίνος, µετά
από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει:
Α) την τροποποίηση των συµβάσεων για το νέο σχολικό έτος 2017-2018
και εφεξής αυξάνοντας το ωράριο σε τέσσερις (4) ώρες ηµερησίως, το
οποίο συνεπάγεται είκοσι (20) ώρες εβδοµαδιαίως, για τις κάτωθι
καθαρίστριες υποχρεωτικής εκπαίδευσης του πίνακα που ακολουθεί.

Α/Α

1

Ειδικότητα

Τρέχον
εβδοµαδιαίο
µειωµένο
ωράριο
απασχόλησης

Μετατροπή σε
εβδοµαδιαία
απασχόληση

ΥΕ Καθαριστών/τριών

5 ώρες

20 ώρες

ΥΕ Καθαριστών/τριών

5 ώρες

20 ώρες

ΥΕ Καθαριστών/τριών

5 ώρες

20 ώρες

του Κωνσταντίνου

ΥΕ Καθαριστών/τριών

7,5 ώρες

20 ώρες

Θεοδωροπούλου
Ιωάννα του Νικολάου

ΥΕ Καθαριστών/τριών

10 ώρες

20 ώρες

Ονοµατεπώνυµο

Ζαφειρακοπούλου
∆ιονυσία
του Κωνσταντίνου

2

Λαλαΐ Βιολέτα
του Ιωάννη

3

Σπυροπούλου
Αγγελική
του Παναγιώτη

4

5

Λέκκα Ευτυχία

Β) την τροποποίηση της σύµβασης για το νέο σχολικό έτος 2017-2018
και εφεξής αυξάνοντας το ωράριο σε πλήρες, ήτοι οκτώ (8) ώρες
ηµερησίως, το οποίο συνεπάγεται σαράντα (40) ώρες εβδοµαδιαίως, για
την κάτωθι αναφερόµενη καθαρίστρια ΥΕ.

Α/Α

1

Ονοµατεπώνυµο

Πετροπούλου Σοφία
του Χαράλαµπου

Ειδικότητα

Τρέχον
εβδοµαδιαίο
µειωµένο
ωράριο
απασχόλησης

Μετατροπή σε
εβδοµαδιαία
πλήρη
απασχόληση

ΥΕ Καθαριστών/τριών

20 ώρες

40 ώρες

Για τη δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την αύξηση του
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνόλου έξι (6) υπαλλήλων, έχουν
εγγραφεί πιστώσεις 472.000,00 ευρώ στον Κ.Α.:15-6021 (Α.Α.Υ.
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22/2017) όσον αφορά τις τακτικές αποδοχές και 130.000,00 ευρώ στον
ΚΑ 15-6052 (Α.Α.Υ. 23/2017) όσον αφορά τις εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, οι οποίες επαρκούν για την
κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας της αύξησης του ωραρίου εργασίας
των Καθαριστριών σχολείων (ΥΕ) Ι∆ΑΧ, σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.
πρωτ. 9689/24-3-2017 βεβαίωσης της διεύθυνσης οικονοµικών
Υπηρεσιών/τµήµατος Προϋπολογισµού– Λογιστηρίου-Μισθοδοσίας του
∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 350/2017.
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
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 351
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
22747/17.07.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ.
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Ανακατασκευή και
ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού
για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
346/2017 απόφασή του, η οποία οµόφωνα λήφθηκε κατά την ίδια
συνεδρίαση µε θέµα: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των Εκτός
Ηµερήσιας ∆ιάταξης θεµάτων» και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή
των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή,
Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Ανδρέας Θ. Τσιγκρής, Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ Βαθµό, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
3. Την υπ’ αριθ.42/2015 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έργο «Ανακατασκευή και ανάπλαση
περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση
περιβαλλοντικού κέντρου».
4. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
5. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
6. Το µε αρ. πρωτ. 16743/26-05-2017 έγγραφό µας προς το
Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων.
7. Το µε αρ. πρωτ. 113/19-06-2017 έγγραφο του Τεχνικού
Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων.
Εισηγούµαι
ου
Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων
Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, για την ανάλωση «επί
έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της
εργολαβίας προέκυψε µείωση συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών
αυτών ή ορισµένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη
µείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08,
που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
και επίσης προέκυψαν νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην
αρχική µελέτη.
Το σύνολο των εργασιών προ αξίας ΦΠΑ βρίσκεται στο ισοζύγιο
µε την αρχική σύµβαση του έργου, δηλαδή στο ποσό των 62.138,30 €.
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Αύξηση παρουσιάζεται στο κονδύλιο που αφορά τη δαπάνη για ΦΠΑ σε
σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά 610,32 € και τούτο διότι υπήρξε
µετά την υπογραφή της σύµβασης αλλαγή του ποσοστού ΦΠΑ από 23%
σε 24%. Αυτό είχε ως συνέπεια οι µη τιµολογηµένες εργασίες µετά την
υποχρεωτική εφαρµογή του νέου ποσοστού ΦΠΑ σε 24% να υπόκειται
σε πρόσθετη δαπάνη κατά 610,32 €. Για τον λόγο αυτό, η συνολική
αρχική δαπάνη µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 77.040,43 € έναντι
76.430,11 € της αρχικής σύµβασης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, έλαβε υπόψη του, την υπ’ αριθ. 346/
2017 απόφασή του περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θεµάτων, τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση
περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση
περιβαλλοντικού κέντρου», την Αιτιολογική Έκθεση, το έγγραφο του
∆ήµου προς το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµ. Έργων, το έγγραφο του
Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµ. Έργων προς τον ∆ήµο, καθώς επίσης και τις
διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/
τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων
Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση
περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση
περιβαλλοντικού κέντρου», σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.3 του
άρθρου 57 του Ν.3669/08, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών,
διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε µείωση
συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές και
η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη µείωση αυτή διατίθεται για την
εκτέλεση άλλων εργασιών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις α), β) και γ)
της παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, που είναι αναγκαίες για την
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και επίσης προέκυψαν νέες
εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική µελέτη.
Το σύνολο των εργασιών προ αξίας ΦΠΑ βρίσκεται στο ισοζύγιο
µε την αρχική σύµβαση του έργου, δηλαδή στο ποσό των 62.138,30 €.
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Αύξηση παρουσιάζεται στο κονδύλιο που αφορά τη δαπάνη για ΦΠΑ σε
σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά 610,32 € και τούτο διότι υπήρξε
µετά την υπογραφή της σύµβασης αλλαγή του ποσοστού ΦΠΑ από 23%
σε 24%. Αυτό είχε ως συνέπεια οι µη τιµολογηµένες εργασίες µετά την
υποχρεωτική εφαρµογή του νέου ποσοστού ΦΠΑ σε 24% να υπόκειται
σε πρόσθετη δαπάνη κατά 610,32 €. Για τον λόγο αυτό, η συνολική
αρχική δαπάνη µε ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 77.040,43 € έναντι
76.430,11 € της αρχικής σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 351/2017.
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
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 352
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
22747/17.07.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ.
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας
περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε.
Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 346/2017
απόφασή του, η οποία οµόφωνα λήφθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση µε
θέµα: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης
θεµάτων» και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος κ. Γεώργιος Καφετζής του έργου:
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου», µε αίτησή του
µε αριθ. πρωτ. 20812/29-06-2017 ζητά την παράταση της προθεσµίας
περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 15-08-2017.
Την 23-10-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του
ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α. 23%) € 36.381,21 και
συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες,
δηλαδή µέχρι την 22-01-2016.
Με την µε αριθ. 38/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του
εν λόγω έργου κατά πέντε (5) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 03-072017.
Με την µε αριθ.πρωτ. 20812/29-06-2017 αίτησή του, ο Ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου µέχρι 15-082017, καθότι εκκρεµεί η σύνταξη και έγκριση Α.Π.Ε. για την
τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον
εργασιών προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Λαµβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, έως την 15-08-2017, ώστε να γίνει δυνατή η
ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, είδε την υπ΄ αριθ. 38/2017 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.346/2017 απόφασή του περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των Εκτός
Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θεµάτων, τους λόγους που εκθέτει στην υπ’
αριθ.πρωτ.20812/29.06.2017 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου», την ανάγκη
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παράτασης προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, τις διατάξεις του άρθρου 48 του
Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου
376 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)» καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου
65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος και 2)Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου», έως την
15.08.2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 352/2017.
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
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 368
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
22747/17.07.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ.
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της αναγκαιότητας για µετατόπιση ενός
(1) στύλου στην Τ.Κ.Ζαρούχλας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθµ.πρωτ.12935/27-04-2017 εγγράφου µας για
παραλλαγή δικτύου µας, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’ αριθµ.πρωτ.2470/11-07-2017
έγγραφό της µας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την µετατόπιση 1 στύλου στην T.K.Ζαρούχλας, λόγω διάνοιξης κοινοτικού δρόµου, το
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 966,96 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν τούτου
και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ,
παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της µετατόπισης 1 στύλου
στην T.K.Ζαρούχλας, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 οικονοµικού
έτους 2017, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την
πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της
αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε
υπόψη του το υπ’ αριθ.πρωτ.12935/27.04.2017 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.πρωτ.2470/11.07.2017 έγγραφο της «∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε.»,
την ανάγκη µετατόπισης ενός στύλου στην Τοπική Κοινότητα Ζαρούχλας ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω διάνοιξης κοινοτικού δρόµου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος,
2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας µετατόπισης ενός (1) στύλου στην Τοπική
Κοινότητα Ζαρούχλας ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω διάνοιξης κοινοτικού δρόµου,
δαπάνης ύψους εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών
(966,96 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
2)∆απάνης ποσού εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι
λεπτών (966,96 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 368/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
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ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 369
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.
22747/17.07.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ.
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης
ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. στην θέση «Ζευγολατιό» της Τ.Κ.Ζήριας της
∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθµ.πρωτ.5275/28-02-2017 εγγράφου µας
για επέκταση δηµοτικού φωτισµού, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’ αριθµ.πρωτ.
1755/01-06-2017 έγγραφο της µας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. στην θέση «Ζευγολατιό» της Τ.Κ.Ζήριας της ∆.Ε. Ερινεού, το οποίο ανέρχεται στο ποσό
των 1.109,06 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της
τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. στην θέση «Ζευγολατιό» της
Τ.Κ.Ζήριας, της ∆.Ε. Ερινεού, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002
οικονοµικού έτους 2017, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ.πρωτ.5275/28.02.2017 έγγραφο του ∆ήµου
Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.πρωτ.1755/01.06.2017 έγγραφο της «∆.Ε.∆.∆.Η.
Ε. Α.Ε.», την ανάγκη τοποθέτησης ενός στύλου µετά Φ.Σ. στην Τοπική
Κοινότητα Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας, προς αποφυγή ατυχηµάτων λόγω
έλλειψης φωτισµού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.∆.80/2016
(Φ.Ε.Κ.145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος,
2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. στη θέση «Ζευγολατιό» της Τοπικής Κοινότητας Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω έλλειψης φωτισµού, δαπάνης ύψους χιλίων εκατόν εννέα ευρώ και έξι
λεπτών (1.109,06 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
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2)∆απάνης ποσού χιλίων εκατόν εννέα ευρώ και έξι λεπτών
(1.109,06 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 369/2017.
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
21 Ιουλίου 2017

Αριθ. Απoφ.: 370
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Νικόλαο
Θανασούλια, 14) Γεώργιο Ντίνο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο
Θεοδω-ρακόπουλο,
17)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο,
18)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 19) Χρήστο Γούτο, 20 )Βασίλειο Τοµαρά, 21) ∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) του
µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 22747/1707-2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) 1)Αργύριος Παπαχρι στόπουλος,
Τ.Κ.Βαλιµητίκων,2)Αναστάσιος
Μούσκας,
Τ.Κ.
Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης
Μαρίνος,
Τ.Κ.Τεµένης,
4)Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆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) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος,
4)
∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6) Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 346 έως και 373)

Για το αντικείµενο: Στην υπ΄ αριθ. 61/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας, περί παραχώρησης χώρου
στην παραλία της Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων για την πραγµατοποίηση bazaar
του «Χαµόγελου του Παιδιού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης, και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 61/2017
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο
έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας:
Α) την έγκριση της υπ΄ αριθ. 13/2017 απόφαση της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
40 τ.µ. επί της οδού Αιγαίου (έµπροσθεν της παιδικής χαράς) της
ανωτέρω Κοινότητας, στον Εθελοντικό Οργανισµό «Το Χαµόγελο του
Παιδιού», προκειµένου να πραγµατοποιήσει bazaar στις 4-5 & 6
Αυγούστου 2017 και για τις ώρες 18.00 µε 23.00.
Β) να κάνει δεκτό το αίτηµα για την ηλεκτροδότηση του χώρου
τόσο για τον φωτισµό του χώρου τις βραδινές ώρες όσο και για την
λειτουργία της ταµειακής µηχανής που χρησιµοποιεί ο εν λόγω
οργανισµός για την πώληση των αντικειµένων του και
Γ) την χορήγηση άδειας στάθµευσης για το Ι.Χ. µε αριθµό
κυκλοφορίας ΙΤΡ 1877, πλησίον του χώρου πραγµατοποίησης του bazaar
για την φόρτωση – εκφόρτωση των πραγµάτων».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 61/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την υπ΄ αριθ. 13/2017 απόφαση της
Τοπικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων, έλαβε υπόψη, το υπ΄ αριθ. πρωτ.
329398/χγ αίτηση του Εθελοντικού Οργανισµού «Το Χαµόγελο του
Παιδιού», καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
Α) την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 40 τ.µ. επί της οδού
Αιγαίου (έµπροσθεν της παιδικής χαράς) της Τοπικής Κοινότητας
Συλιβαινιωτίκων στο ∆ήµο Αιγιαλείας,, στον Εθελοντικό Οργανισµό
«Το Χαµόγελο του Παιδιού», προκειµένου να πραγµατοποιήσει bazaar
στις 4-5 & 6 Αυγούστου 2017 και για τις ώρες 18.00 µε 23.00, σύµφωνα

µε την την υπ΄ αριθ. 61/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του ∆ήµου Αιγιαλείας και
Β) Το αίτηµα για την ηλεκτροδότηση του χώρου τόσο για τον
φωτισµό του χώρου τις βραδινές ώρες όσο και για την λειτουργία της
ταµειακής µηχανής που χρησιµοποιεί ο εν λόγω οργανισµός για την
πώληση των αντικειµένων του και
Γ) την χορήγηση άδειας στάθµευσης για το Ι.Χ. µε αριθµό
κυκλοφορίας ΙΤΡ 1877, πλησίον του χώρου πραγµατοποίησης του bazaar
για την φόρτωση – εκφόρτωση των πραγµάτων.
Μετά το πέρας των παραπάνω ηµεροµηνιών, ο Εθελοντικός
Οργανισµός υποχρεούται να ελευθερώσει τον εν λόγω χώρο και να τον
παραδώσει καθαρό προς χρήση στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 370/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

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
21 Ιουλίου 2017

Αριθ. Απoφ.: 371
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Νικόλαο
Θανασούλια, 14) Γεώργιο Ντίνο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο
Θεοδω-ρακόπουλο,
17)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο,
18)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 19) Χρήστο Γούτο, 20 )Βασίλειο Τοµαρά, 21) ∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) του
µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19.30΄ σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 22747/1707-2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) 1)Αργύριος Παπαχρι στόπουλος,
Τ.Κ.Βαλιµητίκων,2)Αναστάσιος
Μούσκας,
Τ.Κ.
Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης
Μαρίνος,
Τ.Κ.Τεµένης,
4)Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆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) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος,
4)
∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6) Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8) Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 346 έως και 373)

Για το αντικείµενο: Στην υπ΄ αριθ. 67/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας, περί παραχώρησης
κοινοχρήστων χώρων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην
Τ.Κ. Τράπεζας ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης, και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 67/2017
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο
έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την παραχώρηση µέρους των κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Τράπεζας της ∆.Ε
∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από
καταστήµατα υγ. ενδιαφέροντος, µε την διαδικασία της δηµοπρασίας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 67/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την υπ΄ αριθ. 4/2017 απόφαση της Τοπικής
Κοινότητας Τράπεζας, το σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο της Προέδρου
της Τ.Κ. Τράπεζας κας Ξανθής Παπακανέλλου σύµφωνα µε το οποίο
αναφέρει ότι οι δηµοπρατούµενοι χώροι είναι ο κοινόχρηστος χώρος της
πλατείας στη θέση «Τεµπελόραχη», καθώς και ο χώρος έµπροσθεν των
ιδιοκτησιών αφών Γεωργοπούλου και Α. Ξυνού, έλαβε υπόψη του, τα υπ΄
αριθ. πρωτ.: 15701/19-5-2017 και 15699/19-5-2017 γνωµοδοτικά
έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την υπ’ αριθ. πρωτ.: 11077/64-2017 αίτηση του κ. Σταύρου Λιαπόπουλου µε συνηµµένο τοπογραφικό,
την υπ’ αριθ. πρωτ: 13679/4-5-2017 αίτηση της κας Κακαβά Μαρίας µε
συνηµµένο τοπογραφικό, τις διατάξεις του Π.∆ 270/81,Π.∆. του άρθρου
3, Π.∆.34/95, το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.), καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.
Χρήστου Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Γεώργιος
Ντίνος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος και
4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την αναγκαιότητα εκµίσθωσης τµηµάτων του
αδιαθέτου κοινοχρήστου χώρου της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας της
∆.Ε. ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων,
που βρίσκονται εκτός προβολής των καταστηµάτων υγειονοµικού
ενδιαφέροντος, µε την διαδικασία της προφορικής πλειοδοτικής
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (Φ.Ε.Κ.
77/τ.Α/30.03.1981) και του άρθρου 192 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.)

και συγκεκριµένα: α) του χώρου της πλατείας στη θέση «Τεµπελόραχη»
και εµβαδού 94,40 τ.µ. και
β) του χώρου βόρεια της δηµοτικής οδού Αµφιθέας και έµπροσθεν των
ιδιοκτησιών αφών Γεωργοπούλου και Α. Ξυνού και εµβαδού 73,85 τ.µ.,
Σε όλες τις περιπτώσεις η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων θα
πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξασφαλίζονται ελεύθερες ζώνες όδευσης
πεζών µε ελάχιστο πλάτος 1,50 µ. και να πληρούνται οι προϋποθέσεις
του Φ.Ε.Κ. 2621/Β/31-12-2009 και
Την παραποµπή του θέµατος:
α) Στην Εκτιµητική Επιτροπή ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να
ορίσει την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας.
β) Στην Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου
να καταρτίσει τους όρους της δηµοπρασίας.
γ) Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων και
πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να διεξάγει τη
δηµοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 371/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

