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ΑΠΟΦΑΣΗ 61
Στο Αίγιο και στo γραφείο της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας, επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου 11, 1ος όροφος, σήμερα στις
δεκαοκτώ (18) Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε σε
Έκτακτη-Κατεπείγουσα συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου
του Δήμου Αιγιαλείας, αποτελούμενο από 1) τον Πρόεδρο, κ. Ανδρέα Σοφέτη, και
τους Συμβούλους κ.κ.: 2) Ιωάννη Γιδά, 3)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 4)Θεόδωρο
Κούρτη, 5))Βελαώρα Βασιλική, 6)Αλεξόπουλος Παναγιώτης, 7) Μπούλη Αντώνιο,
8)Αλεξόπουλο Γεώργιο και 9)Κάλπη Αθανάσιο μετά από την αριθ.
πρωτ.:333/18.09.2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Σοφέτη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με αποδεικτικό παραλαβής στα μέλη, σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 88 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν τα μέλη της Δ.Κ. Αιγίου κ.κ. Μαρία
Μουντζουρούλια και Πίκουλα-Μπομποτσιάρη Ελισάβετ λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης εξέθεσε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «το Συμβούλιο
έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του».
Συνεπώς αφού διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου έντεκα (11) μελών
παραβρέθηκαν και τα εννέα (09) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο:«Διάθεση πλατείας Υψηλών Αλωνίων για τοποθέτηση
παιχνιδιών για εορταστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια Χριστουγέννων 2017
και Πρωτοχρονιάς, Φώτων 2018».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου, Δήμου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Σοφέτης, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα Ημερησίας
Διάταξης και διαβάζει το υπ΄αρ. 29513/15-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων
& Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το
οποίο έχει ως εξής:
Θέμα: Διάθεση πλατείας Υψηλών Αλωνίων για τοποθέτηση παιχνιδιών
κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017-2018.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι προκειμένου να προβούμε στην
εκμίσθωση του χώρου της πλατείας Υψηλών Αλωνίων, έκτασης 500,00 τ.μ. σύμφωνα
με το τοπογραφικο σκαρίφημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, κατά
τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017-2018, θα πρέπει να μας

αποστείλετε σύμφωνη γνώμη μέσω απόφασης του Δ.Σ. σας, όπως ο νόμος ορίζει,
ώστε να υλοποιηθεί η διαδικασία της δημοπράτησης.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Το Συμβούλιο της Δ.Κ. Αιγίου
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο Πρόεδρος κ. Ανδρέας Σοφέτης, είδε το υπ΄αρ.
29513/15-09-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, το τοπογραφικό σκαρίφημα της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και το υπ΄αρ. 1514/28-072017 έγγραφο της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Αιγιαλείας ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 του Ν. 3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης, περί της εκμίσθωσης του χώρου της πλατείας
Υψηλών Αλωνίων, εκτάσεως 500,00 τ.μ. σύμφωνα με το τοπογραφικό σκαρίφημα
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, για την τοποθέτηση
παιχνιδιών για τις εορταστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια Χριστουγέννων 2017
και Πρωτοχρονιάς, Φώτων 2018, με την προϋπόθεση να είναι ανοικτός διαγωνισμός
χωρίς αποκλεισμούς.
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