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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 506
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1

σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση Απολογισµού-Ισολογισµού οικον.
έτους 2016 του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία « ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ. 67/2017 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία « ∆ηµοτικό Λιµενικό
Ταµείο Αιγιαλείας », το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Απολογισµού-Ισολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας, περιόδου 01.01.2016 έως και 31.12.2016, που
εµφανίζει τα κάτωθι αποτελέσµατα:
ΕΣΟ∆Α
Τακτικά
189.224,81€
Έκτακτα
9.607,38€
Έσοδα Π.Ο.Ε.
0,00€
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου
32.992,06€
και τρίτων
Χρηµ.Υπόλοιπο την 01.01.2017 287.233,05€
ΣΥΝΟΛΟ
519.057,30 €
----------------------------------------------------------ΕΞΟ∆Α
Έξοδα
237.281,04€
Αποθεµατικό την 31.12.2016
281.776,21€
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ
519.057,30€
Το αποθεµατικό ποσού 281.776,21€ βρίσκεται κατατεθειµένο στις
κατωτέρω Τράπεζες αντίστοιχα:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14.837,84 €.
ALPHA BANK 105.455,27€.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 161.483,10 €.
Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώθηκαν από τα ΕΧΤΡΕ των ανωτέρω
Τραπεζών και µε την αντιπαραβολή των γραµµατίων είσπραξης και των
χρηµατικών ενταλµάτων εξόδων οικονοµικού έτους 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 67/2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.67/2017 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας περί έγκρισης απολογισµούισολογισµού του οικονοµικού έτους 2016, είδε τον απολογιστικό πίνακα
Εσόδων-∆απανών οικον.έτους 2016, το Πρωτόκολλο διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2016, την βεβαίωση περί ανάλυσης λογαριασµών και τα3

µειακών υπολοίπων & χρηµατικών διαθεσίµων της 31-12-2016 ,τον Ισολογισµό (Ενεργητικό-Παθητικό έτους 2016) και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/ τ.Α/
08.06.2006) και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/
07.06.2010, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Χρήστου Λαϊνά και
2)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα
µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
εποµένως µε ψήφους (2) κατά και (22) υπέρ, κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
Την έγκριση του Απολογισµού-Ισολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας» και χρηµατικής διαχείρισης περιόδου 01.01.2016-31.12.2016, σύµφωνα µε την υπ’αριθ.67/
2017 απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου, ο οποίος εµφανίζει τα
κάτωθι αποτελέσµατα:
ΕΣΟ∆Α
Τακτικά
189.224,81€
Έκτακτα
9.607,38€
Έσοδα Π.Ο.Ε.
0,00€
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου
32.992,06€
και τρίτων
Χρηµ.Υπόλοιπο την 01.01.2017 287.233,05€
ΣΥΝΟΛΟ
519.057,30 €
----------------------------------------------------------ΕΞΟ∆Α
Έξοδα
237.281,04€
Αποθεµατικό την 31.12.2016
281.776,21€
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ
519.057,30€
Το αποθεµατικό ποσού 281.776,21€ βρίσκεται κατατεθειµένο στις
κατωτέρω Τράπεζες αντίστοιχα:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14.837,84 €.
ALPHA BANK 105.455,27€.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 161.483,10 €.
Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώθηκαν από τα ΕΧΤΡΕ των ανωτέρω
Τραπεζών και µε την αντιπαραβολή των γραµµατίων είσπραξης και των
χρηµατικών ενταλµάτων εξόδων οικονοµικού έτους 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 506/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017
Απόφαση 507
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
1

Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της όγδοης (8ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας», οικονοµικού έτους 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέµπτο ( 5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 166/2017 απόφασης του
∆ιοικ/κού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας », που
αφορά την όγδοη (8η) αναµόρφωση του προϋπολογισµού του οικον. έτους 2017, το οποίο έχει ως εξής:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
«
Να εγκρίνει την όγδοη (8η) Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», οικονοµικού έτους 2017, ως ακολούθως:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
8ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙ ΘΜΩΝ
8ης ΑΝΑΜΟ ΡΦ ΩΣΗΣ
1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- µε Αύξηση Κ.Α. εσόδων και Κ.Α. Εξόδων και την ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου προτείνεται η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού
του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αιγιαλείας οικ. Έτους 2017 µε την αύξηση του Κ.Α. Εσόδων σύµφωνα µε τον τελικό οριστικό πίνακα ωφελούµενων (133 ατόµων) του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που θα υλοποιηθεί στους Παιδικούς Σταθµούς το σχολικό έτος 2017-2018 (Σεπτέµβριος έως ∆εκέµβριος 2017) µε παράλληλη αύξηση των Κ.Α. Εξόδων, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων :
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1212

Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
(ΕΣΠΑ)

25.757,96

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

60-6041
60-6054

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €

16.100,00
3.530,00

∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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60-6117.013
60-6654.

Αµοιβή και έξοδα ∆οικητικής υποστήριξης
προγράµµατος ΕΣΠΑ Παιδικων Σταθµων
Προµήθεια λοιπού υλικού

4.000,00
2.127,96

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 1.104,29€
2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- µε Αύξηση Κ.Α. εσόδων και την ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αιγιαλείας οικ. Έτους 2017 µε την αύξηση του Κ.Α. Εσόδων σύµφωνα µε τον οριστικό πίνακα ωφελούµενων, δηλαδή 60
ατόµων για Κ∆ΑΠ και 11 ατόµων για Κ∆ΑΠ ΜΕΑ του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που θα υλοποιηθεί στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών το σχολικό έτος 2017-2018 (Σεπτέµβριος έως ∆εκέµβριος 2017) µε παράλληλη δηµιουργία των Κ.Α. Εξόδων για την υλοποίηση του
προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» που θα υλοποιηθεί στα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων :
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1212

Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
(ΕΣΠΑ)

9.855,18

∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

60-6654.

Προµήθεια λοιπού υλικού

9.855,18

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 1.104,29€
3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Αύξηση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αιγιαλείας οικ. Έτους 2017 και µειώνονται οι Κ.Α. εξόδων
γιατί δεν θα πραγµατοποιηθεί η δαπάνη στο οικονοµικό έτος 2017 µε παράλληλη αύξηση του
Κ.Α. εξόδων, για την κάλυψη των αναγκών που έχουν προκύψει και δεν µπορούν να καλυφθούν, ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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10-6051.

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου

-500,00

10-6041.

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα)

-18.000,00

10-6054.

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

-2.000,00

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

10-6011.

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά
τακτικά επιδόµατα)

500,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 21.104,29€
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε την ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 δεδοµένης της ύπαρξης σοβαρού προβλήµατος στη σίτιση των νηπίων (η οποία θεωρείται βασική προτεραιότητα) και προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος µη σωστής λειτουργίας των ανωτέρω παιδικών
σταθµών, κρίνεται αναγκαία η διαδικασία της ανάθεσης της υπηρεσίας παρασκευής
πρωινού και µεσηµεριανού γεύµατος, ως ακολούθως:
∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6162.

Λοιπά έξοδα τρίτων

4.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 17.104,29€

5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού- Aύξηση
Κ.Α Εσόδων µε Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 ενισχύοντας τον Κ.Α. αυτού διότι κατά την
σύνταξη τα ποσά που είχαν προβλεφθεί για την είσπραξη και απόδοση των κρατήσεων δεν επαρκούν για το έτος.
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Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

4123.

Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κ.λ.π.

30.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-8223.

Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων
ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π

30.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 17.104,29€

6.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε την ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 για την κάλυψη της ανάγκης που έχει προκύψει για την επιστροφή χρηµάτων µετά από τη λάθος κατάθεση τροφείων. Ως εκ
τούτου προτείνεται η δηµιουργία νέου Κ.Α. εξόδου, ως ακολούθως:
∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-8261.

Λοιπές επιστροφές

500,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 16.604,29€
7.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού- Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης των
ΚΑ εξόδων οι οποίοι δεν αποτυπώθηκαν σωστά κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού και δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Νοµικού Προσώπου µέχρι το τέλος του οικονοµικού έτους, ως ακολούθως: .
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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00-6222.

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία
τέλη εσωτερικού

1.000,00

10-6273.

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή
φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

1.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 14.604,29€

8.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε την ∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων και την Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 για την κάλυψη των αναγκών που έχουν
προκύψει για την προµήθεια χηµικών υλικών για την κολυµβητική δεξαµενή και εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2017,
ως ακολούθως:
∆ηµιουργία Κ.Α. Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6682.

Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης

1.500,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6495.

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 8.104,29€

9. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- µε την ∆ηµιουργία Κ.Α. Εσόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού µε εγγραφή στο σκέλος των εσόδων της δωρεάς που κατατέθηκε
ποσού 150,00€ από την κ. Γκρίντζου Ελένη , ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

1411.

Προϊόν δωρεών

150,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 8.254,29€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 166/2017. ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ. 166/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.
666/19-12-2016 προηγούµενη απόφαση του µε την οποία εγκρίθηκε ο
προϋπολογισµός οικ. έτους 2017 του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. και επικυρώθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου – ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµήµα Προσωπικού µε αριθ.
πρωτ. 10141/25-1-2017, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 240 του
Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852
/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική
συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Βασ.Ανδρουτσόπουλου, 3) Βασ.Τοµαρά και 4) Χρ.Λαϊνά
που καταψήφισαν το θέµα και 5) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου
που δήλωσε «παρών», σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι
κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, εποµένως µε (19) ψήφους
υπέρ και (5) κατά
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 166/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» που αφορά την
όγδοη (8η) αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, ως έχει .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 507/2017
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
8 Νοεµβρίου 2017
Απόφαση 508
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
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Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο:« Έγκριση της υπ’ αριθ.330/2017 απόφασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου
Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Αιγιαλείας» µε διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.), περί λήψης απόφασης
έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων έτους 2016 ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτιρος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.330/2017 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.), το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Καταρτίζει, συντάσσει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις από 1/1/2016 έως 31/12/2016, οι οποίες περιλαµβάνουν:
• Τον ισολογισµό.
• Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
• Το Προσάρτηµα.
όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα κείµενα αρµοδίως υπογεγραµµένα και
αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας.
2)Εγκρίνει την Αναλυτική έκθεση πεπραγµένων 2016, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας.
3)Εγκρίνει την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ότι τηρήθηκαν
οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της επιχείρησης, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.
4)Η παρούσα να υποβληθεί µαζί µε τα επισυναπτόµενα έγγραφα
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απαιτούµενη έγκριση .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 330/2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ. 330/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.) και
έλαβε υπόψη του τις οικονοµικές καταστάσεις από 01.01.2016 έως 31.12.
2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», της υπ’αριθ.50891/10.09.2007 απόφασης Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ.1876/τ.Β/14.09.
2007) «Οικονοµική ∆ιοίκηση και ∆ιαχείριση των ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006)», της παρ.12δ του άρθρου 4 Κ.Φ.Α.Σ.-υποπαρ.Ε.1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ222/τ.Α/12.11.2012) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
3

Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016» 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»,µετά παό διαλογική συζήτηση,πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ.: 1)Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα και 2) Κων/νου
Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του
άρθρου 96 του Ν.3 463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, εποµένως µε ψήφους (2 ) κατά και µε ψήφους ( 22 ) υπέρ,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Των κάτωθι οικονοµικών καταστάσεων από 01.01.2016 έως 31.
12.2016 της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.
Α.), όπως αυτές εγκρίθηκαν µε την υπ’αριθ. 330/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, οι οποίες περιλαµβάνουν:
• Τον ισολογισµό.
• Την Κατάσταση Αποτελεσµάτων.
• Το Προσάρτηµα.
όπως εµφανίζονται στο συνηµµένο κείµενο και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης
2)Της Αναλυτικής Έκθεσης πεπραγµένων έτους 2016, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
3)Της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.), ότι τηρήθηκαν οι σχετικές προβλέψεις της νοµοθεσίας και των κανονισµών της επιχείρησης,
όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 508 /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
8 Νοεµβρίου 2017
Απόφαση 512
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο
Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16) Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων-

σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)

Για το αντικείµενο: «Καθορισµός του τέλους παραχώρησης της
χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν.2971/2001) στα ∆ιοικητικά όρια του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.297/2017 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία εισηγείται προς
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, την επιβολή τέλους παραχώρησης
της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν.2971/2001) στα ∆ιοικητικά όρια
του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018, το οποίο έχει ως εξής:
«
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας,
τον καθορισµό της τιµής ανά Μ2 του τέλους παραχώρησης της χρήσης
αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001) στις ∆ηµοτικές Ενότητες ΑΙΓΙΟΥ –ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ – ΕΡΙΝΕΟΥ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018
όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ - ΑΙΓΙΟΥ - ΑΚΡΑΤΑΣ – ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΕΡΙΝΕΟΥ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μ2

13,00 €

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Μ2

4,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 297/2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε τα όσα εξέθεσαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.297/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ.285/ τ.Α/19.12.2001), όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 (Φ.Ε.Κ.
302/τ.Α/24.12.2003), της παρ.3 του άρθρου 93 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), τις υπ’ αριθ.12243/ Εγκ.41 /14-6-2007 &
αριθ. 49/62650/23-11-2006 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη
διάταξη του άρθρου 66 του Β.∆. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171), σχετικά µε τη δηµοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών
συµβουλίων «περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών»,
καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση

πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Κων. Παπακωνσταντίνου και
2) Χρ.Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος εποµένως µε δύο (2) ψήφους κατά και είκοσι δύο
(22) υπέρ κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Tον καθορισµό της τιµής ανά Μ2 του τέλους παραχώρησης της
χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001) στις ∆ηµοτικές Ενότητες
ΑΙΓΙΟΥ –ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ – ΕΡΙΝΕΟΥ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος
2018, όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΙΓΕΙΡΑΣ - ΑΙΓΙΟΥ - ΑΚΡΑΤΑΣ – ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΕΡΙΝΕΟΥ
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μ2

13,00 €

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Μ2

4,00 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 512/2017
Ο 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
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 513
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία
Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)
Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά
από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος,
Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 4)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων,
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6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8) Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Καθορισµός του τέλους άρδευσης στα ∆ιοικητικά
όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει απόσπασµα της υπ’ αριθ. 298/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την οποία εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, την επιβολή τέλους άρδευσης στα διοικητικά όρια του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για το έτος 2018, που έχει ως εξής:
« Για το αντικείµενο: «Καθορισµός του τέλους άρδευσης στα ∆ιοικητικά
όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018».
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Περικλής
Παπαγιαννακόπουλος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν. 3852/2010 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆/σης. «Πρόγραµµα Καλλικράτης»
2 . Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.∆. 24/1958 (ΦΕΚ Α 171/1958) ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση δηµοτικών έργων ή υπηρεσιών ο ∆ήµος δικαιούται να επιβάλει τέλη και δικαιώµατα, Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι
Στο ∆ήµο µας λειτουργεί δίκτυο άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών των
κατοίκων µας. Ο συντελεστής του τέλους άρδευσης πρέπει να προσδιοριστεί
από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις
εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας Άρδευσης, Για τη συντήρηση ή
βελτίωση του ανωτέρω δικτύου ο ∆ήµος µας υποβάλλεται σε δαπάνες που προβλέπεται να ανέλθουν για το έτος 2018 στο συνολικό ποσό των 215.566,56€ τα
οποία καλύπτονται µε τα τιµολόγια που σήµερα ισχύουν στις ∆ηµοτικές Ενότητες.
Για το 2018, εκτιµάται πως µε τη διατήρηση του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών άρδευσης, όπως αυτά ισχύουν, τα έσοδα που
αναµένεται να εισπραχθούν από το ανταποδοτικό τέλος άρδευσης του ∆ήµου
Αιγιαλείας θα ανέλθουν στο ποσό των 215.566,56 €. Για τον λόγο αυτό προτείνω µηδενική αύξηση 0% στα ισχύοντα τιµολόγια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων.
Σύµφωνα µε στοιχεία της υπηρεσίας:
Παραθέτω τα παρακάτω έξοδα προϋπολογιστικά για τον ∆ήµο Αιγιαλείας που
είναι τα εξής και ανέρχονται στο ποσό των 215.566,56€.
Κ.Α.
25-6041.001
25-6054
25-6262.018
25-6273.

ΕΞΟ∆Α 2018
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων άδρευσης των ∆Ε
του ∆ήµου Αιγιαλείας
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υπηρεσίες

148.023,67
36.666,97
24.600,00
6.275,92
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ΣΥΝΟΛΟ

215.566,56 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ : 215.566,56 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ : 215.566,56€

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει».
Το µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Κωνσταντίνου αφού πήρε το λόγο είπε πως σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία που παρουσιάζει ο
∆ήµος και δεδοµένου ότι δεν είχαµε µεταφορά σκουπιδιών η µείωση θα έπρεπε
να είναι τουλάχιστον 20% σε όλα τα τέλη, για να µην πω ότι για την Ανατολική
Αιγιάλεια θα έπρεπε να είναι 30-40%. Εµείς θέλουµε να ψηφίσουµε την µείωση,
αλλά αυτή η µείωση είναι αστεία. Έτσι, είπε κλείνοντας, θα καταψηφίσει συνολικά τα ∆ηµοτικά τέλη.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τις
διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε τις
οποίες αρµόδια για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την επιβολή
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, είναι η Οικονοµική Επιτροπή.
Μετά λοιπόν από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Αιγιαλείας, να αποφασίσει σχετικά.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν έξι (6) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής,
ενώ Κατά ψήφισαν τρία (3) µέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Βασίλειος Τοµαράς, Βασίλειος Φιλιππόπουλος και Μιχαήλ Κωνσταντίνου.
Η Οικονοµική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος αυτής και έλαβε υπόψη της
την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας,
την ανάγκη που προκύπτει για την εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για
τον καθορισµό τελών άρδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις: α) παρ. 1 εδ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και β) του άρθρου 19
του Β.∆. 24/9-20/10/ 1958, µετά από διαλογική συζήτηση,
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας, την µηδενική (0%) αύξηση των τελών άρδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος
2018 και ως εκ τούτου όπως παραµείνουν οι χρεώσεις των ∆ηµοτικών Ενοτήτων ως έχουν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 298/2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε τα όσα εξέθεσαν οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 298/2017 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, τις διατάξεις του άρθρου 19
του Β.∆. 24/ 1958 (ΦΕΚ Α 171/1958), τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του
Ν.3463/2006 ∆ΚΚ, τις υπ’ αριθ.12243/Εγκ.41/14-6-2007 & αριθ. 49/62650 /2311-2006 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη διάταξη του άρθρου 66
του Β.∆. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171), σχετικά µε τη δηµοσίευση των κα4

νονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/ 87/7-6-10) «Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Κων. Παπακωνσταντίνου και 2) Χρ.Λαϊνά, που
καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, εποµένως µε δύο
(2) ψήφους κατά και είκοσι δύο (22) υπέρ κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την µηδενική (0%) αύξηση των τελών άρδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας
για το έτος 2018 και ως εκ τούτου όπως παραµείνουν οι χρεώσεις των ∆ηµοτικών Ενοτήτων ως έχουν.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 513/2017
Ο 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
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 517
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο Μπούνια,
Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία
Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)
Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17 )Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά
από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος,
Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 4)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων,
6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας
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Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου,
4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)

2

Για το αντικείµενο: «Kαθορισµός τιµής χρήσης καλαθοφόρου αυτοκινήτου
στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος 2018».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 302/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας , µε την οποία εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση διάθεσης καλαθοφόρου αυτοκινήτου
του ∆ήµου και τον καθορισµό ωριαίας αποζηµίωσης στα διοικητικά όρια του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας:
Α) Τη διάθεση στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος
2018 σε τρίτους του καλαθοφόρου αυτοκινήτου του ∆ήµου για την αντικατάσταση φθαρµένων ηλεκτρικών λαµπτήρων, επισκευή ηλεκτρικών δικτύων κ.τ.λ.
κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, στην οποία θα µνηµονεύεται
η ηµεροµηνία και ο πιθανός χρόνος απασχόλησης του καλαθοφόρου αυτοκινήτου, εφ΄ όσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι µπορεί αυτό το χρονικό διάστηµα
να διατεθεί.
Β) Η απασχόληση αρχίζει να υπολογίζεται από την εκκίνηση έως την επάνοδο του καλαθοφόρου αυτοκινήτου στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
Γ) Για το έτος 2018 εγκρίνεται και προτείνεται προς το ∆ηµοτικό µας
Συµβούλιο:
1. Για τους ιδιώτες κατοίκους του ∆ήµου Αιγιαλείας την διατήρηση της τιµής χρήσης καλαθοφόρου σε 50,00€ ανά ώρα.
2. Για βιοµηχανίες, επαγγελµατίες και διάφορους φορείς την µείωση της τιµής χρήσης καλαθοφόρου από 100€ ανά ώρα σε 90€ ανά ώρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 302 /2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε τα όσα εξέθεσαν οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 302/2017 απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, τις διατάξεις του άρθρου
93 παρ.3 του Ν.3463/2006 ∆ΚΚ, τις υπ’ αριθ.12243/Εγκ.41/14-6-2007 & αριθ.
49/62650/23-11-2006 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τη διάταξη του
άρθρου 66 του Β.∆. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171), σχετικά µε τη δηµοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων περί επιβολής
φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α΄/87/7-6-10) «Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Κων. Παπακωνσταντίνου και 2) Χρ.Λαϊνά, που
καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος εποµένως µε δύο
(2) ψήφους κατά και είκοσι δύο (22) υπέρ κατά πλειοψηφία,
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Αποφασίζει
Α) Τη διάθεση στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος
2018 σε τρίτους του καλαθοφόρου αυτοκινήτου του ∆ήµου για την αντικατάσταση φθαρµένων ηλεκτρικών λαµπτήρων, επισκευή ηλεκτρικών δικτύων κ.τ.λ.
κατόπιν εγγράφου αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, στην οποία θα µνηµονεύεται
η ηµεροµηνία και ο πιθανός χρόνος απασχόλησης του καλαθοφόρου αυτοκινήτου, εφ΄ όσον η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι µπορεί αυτό το χρονικό διάστηµα
να διατεθεί.
Β) Η απασχόληση αρχίζει να υπολογίζεται από την εκκίνηση έως την επάνοδο του καλαθοφόρου αυτοκινήτου στο ∆ήµο Αιγιαλείας.
Γ) Kαθορίζει τιµή χρήσης (ωριαία αποζηµίωση) του καλαθοφόρου αυτοκινήτου του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018 , ως εξής:
1. Για τους ιδιώτες κατοίκους του ∆ήµου Αιγιαλείας την διατήρηση της τιµής χρήσης καλαθοφόρου σε 50,00€ ανά ώρα.
2. Για βιοµηχανίες, επαγγελµατίες και διάφορους φορείς την µείωση της τιµής χρήσης καλαθοφόρου από 100€ ανά ώρα σε 90€ ανά ώρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 517 /2017
Ο 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
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 518
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο
Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,

4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)

Για το αντικείµενο:«Καθορισµός του συντελεστή για την επιβολή
τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 του Ν.2130/93) στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018».
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.303/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την επιβολή του συντελεστή του τέλους ακίνητης περιουσίας ( Τ.Α.Π) (άρθρο 24 του Ν.2130/93) στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018, το οποίο έχει ως εξής:
« Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας,
την διατήρηση του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο
24 Ν.2130/93) στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος
2018, σε µηδέν τριάντα πέντε τοις χιλίοις (0,35‰).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 303/2017.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε τα όσα εξέθεσαν
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.303/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν.2130/1993 (Φ.Ε.Κ.62/τ. Α/23.04.1993), της παρ.3 του
άρθρου 93 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ. Α/08.06.2006), τις υπ’ αριθ.12243/ Εγκ.41/ 14-6-2007 & αριθ. 49/62650 /23-11-2006 Εγκυκλίους
του Υπουργείου Εσωτερικών, τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.∆. της
24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171), σχετικά µε τη δηµοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων περί επιβολής φόρων,
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010), πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Κων. Παπακωνσταντίνου και 2) Χρ.Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος εποµένως µε δύο (2) ψήφους κατά και είκοσι δύο (22) υπέρ κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την διατήρηση του συντελεστή για την επιβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) [άρθρο 24 του Ν.2130/1993 (Φ.Ε.Κ.62/τ.Α/23.
04.1993)] εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος
2018, σε µηδέν τριάντα πέντε τις χιλίοις (0,35‰).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 518 /2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 525
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικό-λαο
Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
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4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο:« Καθορισµός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.310/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία
εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, την επιβολή τέλους
επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων
και συναφών καταστηµάτων στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας
για το έτος 2018, το οποίο έχει ως εξής:
« Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας,
την επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2018 στα ∆ιοικητικά όρια του
∆ήµου Αιγιαλείας σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις των παρ. 2 & 3 ως
εξής:
1. Την επιβολή τέλους σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των:
α) κάθε είδους, µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων, στα οποία
πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήµατος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα,
β) ζυθοπωλείων και µπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και
κατηγορίας και
γ) καντινών.
Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα
καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, τα
καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε εµπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωµένα τµήµατα των
SUPERMARKETS και των πολυκαταστηµάτων, στα οποία πωλούνται
έτοιµα φαγητά.
2. Την επιβολή τέλους σε ποσοστό 2% στα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων Καζίνο και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός
Καζίνο.
3. Την επιβολή τέλους σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα στα
νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτά
και θέαµα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα
µε µουσική
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 310/2017 ».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε τα όσα εξέθεσαν
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 310/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, τις διατάξεις
του άρθρου 20 του Ν.2539/1997 (Φ.Ε.Κ.244/ τ.Α/04.12.1997), της παρ.2
του άρθρου 23 του Ν.3756/2009 (Φ.Ε.Κ.53/ τ.Α/31.03.2009), της παρ.3
του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/ τ.Α/08.06.2006), τις υπ’ αριθ.12243/Εγκ.41/ 14-6-2007 & αριθ. 49/62650 /23-11-2006 Εγκυκλίους
του Υπουργείου Εσωτερικών, τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.∆. της
24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171), σχετικά µε τη δηµοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δηµοτικών συµβουλίων περί επιβολής φόρων,
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Κων. Παπακωνσταντίνου και
2) Χρ.Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος εποµένως µε δύο (2) ψήφους κατά και είκοσι δύο
ψήφους (22) υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Τoν καθορισµό τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων, για το έτος 2018
στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως εξής:
1. Σε ποσοστό 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των:
α) κάθε είδους, µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων, στα οποία
πωλούνται για κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήµατος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα,
β) ζυθοπωλείων και µπαρ, ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονοµασίας και
κατηγορίας και
γ) καντινών.
Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα
καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κάθε λειτουργικής µορφής και κατηγορίας, τα
καταστήµατα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε εµπορικά κέντρα, καθώς και στα οργανωµένα τµήµατα των
SUPERMARKETS και των πολυκαταστηµάτων, στα οποία πωλούνται
έτοιµα φαγητά.
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2. Σε ποσοστό 2% στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων Καζίνο
και των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός Καζίνο.
3. Σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα στα νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτά και θέαµα, καφωδεία,
κέντρα διασκέδασης και χορευτικά κέντρα µε µουσική .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 525/2017
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
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 532
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,

Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)

Για το αντικείµενο: « Στα έγγραφα της «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε.», περί συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας,
ανακοινώνει το τριακοστό (30ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας,
που έχει ως εξής:
«Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Η «ΑΧΑΪΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε» µε το υπ’ αριθ. πρωτ.
8708/4-10-2017 έγγραφό της, µας γνωρίζει ότι κατά την συνεδρίαση
του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου στα Καλάβρυτα στις 20-7-2017, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε την
έκδοση 13.634 νέων µετοχών αξίας 14,67€ η καθεµία, συνολικού ποσού
200.010,78€ ( 13.634 Χ 14,67€ = 200.010,78€), µε ενάσκηση δικαιώµατος προτίµησης στο νέο κεφάλαιο των τωρινών µετόχων, αναλογικά µε
το σηµερινό ποσοστό τους που λήγει στις 21-08-2017.
Το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που µπορούµε να
καταθέσουµε βάσει των σηµερινών ποσοστών συµµετοχής του ∆ήµου
Αιγιαλείας ( που ανέρχονται στις 8.605 συνολικής αξίας 126.237.26€ µε
ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο 20,46%.), είναι 2.790 µετοχές ποσού
καταβολής 40.929.67€ σύµφωνα µε τον πίνακα κατανοµής µετοχών της
από 20-07-2017 Συνεδρίασης του ∆.Σ. της «ΑΧΑΪΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε».
Στη συνέχεια µε το αριθ.πρωτ.1549/∆/24-10-17 έγγραφο της, µας
ενηµερώνει ότι στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου στις
20/10/2017 αποφασίσθηκε η παράταση ενός (1) µηνός µε καταληκτικά
ηµεροµηνία την 20/12/2017 για την συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και την καταβολή του ποσού που αφορά τον ∆ήµο µας
ως ανωτέρω.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την συµµετοχή ή µη του ∆ήµου Αιγιαλείας στην αύξηση του
Μετοχικού κεφαλαίου και την καταβολή του αναληφθέντος ποσού µέχρι
τις 20 ∆εκεµβρίου 2017, της παραπάνω Αναπτυξιακής Εταιρείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας , αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε τα υπ’ αριθ. πρωτ. 8708/4-10-2017 και 1549/ ∆/
24-10-17 έγγραφα της εταιρίας «Αχαΐα- Αναπτυξιακή Α.Ε.» και έλαβε
υπόψη του τον πίνακα κατανοµής µετοχών της από 20/7/2017 Συνεδρίασης του ∆.Σ. της ΑΧΑΪΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε., και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του της παρ.5 του
άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,

µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς,5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, & 8) Βασίλειος Τοµαράς,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει το ενδιαφέρον συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας
στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΧΑΪΑΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στα Καλάβρυτα και να καταβάλλει
έως 20/12/2017 υπέρ αυτής, στον ειδικό Λογαριασµό : 6318 04 0030907,
που τηρεί η εν λόγω εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς, το ποσό των
40.929,67€, σύµφωνα µε τον πίνακα κατανοµής µετοχών της από
20/7/2017 Συνεδρίασης του ∆.Σ. της εν λόγω εταιρείας .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 532/2017
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 560
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1

σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8) Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Στην αίτηση του κ.Χαράλαµπου Μουτσάτσου
του Σαράντη, σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εξηκοστό πρώτο (61ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι ∆υτικής Ελλάδας, µε την αριθ. πρωτ. 37851/01-112017 βεβαίωσή του, µας γνωρίζει ότι ο σπουδαστής Μουτσάτσος Χαραλάµπης του Σαράντη, πληροί τις προϋποθέσεις για την εξάµηνη πρακτική
άσκηση στο επάγγελµα, συναφή µε το αντικείµενο των σπουδών του και
µπορεί να ασκηθεί στο ∆ήµο µας µε ειδική σύµβαση εργασίας, που λήγει
αυτοδικαίως στο τέλος του εξαµήνου. Με την αριθ. πρωτ. 35435/31-102017 αίτησή του ο ανωτέρω σπουδαστής µας γνωρίζει, ότι επιθυµεί την
πρακτική του άσκηση στο ∆ήµο µας.
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο ήδη µε την υπ’ αριθ. 571/2011 απόφασή του, έχει θεσµοθετήσει έξι (6) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών
ΤΕΙ, ανά εξάµηνο, στο ∆ήµο Αιγιαλείας, µε δυνατότητα συµµετοχής όλων των ειδικοτήτων.
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ για το ∆ήµο µας πραγµατοποιείται για ένα εξάµηνο.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι λοιπόν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ. Α΄) και του άρθρου 1 του
Ν. 1256/1982 περί απασχολήσεως σπουδαστών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για άσκηση στο επάγγελµα:
1) Την αποδοχή του σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι ∆υτικής Ελλάδας,
Μουτσάτσου Χαραλάµπη του Σαράντη, για την εκτέλεση εξάµηνης πρακτικής εξάσκησής της στο επάγγελµα, συναφή µε το αντικείµενο των
σπουδών του, στο ∆ήµο Αιγιαλείας από 01-12-2017 µε ειδική σύµβαση
εργασίας, που λήγει αυτοδικαίως στο τέλος του εξαµήνου.
2) Την διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 306041.002 και ποσού 1.000.00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6054.002 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.
3) Τον ορισµό του υπαλλήλου του ∆ήµου µας κ. Κουρτάκη Φώτιου,
κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων, του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού
– Καυσίµων, Λιπαντικών και Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την παρακολούθηση του εξασκούµενου σπουδαστή.
Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας εντάξει την εν λόγω
πρακτική άσκηση στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ ο ∆ήµος µας δεν θα έχει καµία
οικονοµική επιβάρυνση έναντι του σπουδαστή.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.
1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ. Α΄) και του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 «περί απασχολήσεως σπουδαστών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για άσκηση στο
επάγγελµα», την υπ’ αριθ. 571/2011 προηγούµενη απόφασή του «περί
θεσµοθέτησης έξι (6) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, ανά
εξάµηνο, στο ∆ήµο Αιγιαλείας», την αριθ.πρωτ. 36187/2017 Βεβαίωση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για την κάλυψη της
σχετικής δαπάνης, την αριθ. πρωτ. 35435/31-10-2017 αίτηση του ανωτέρω σπουδαστή, που επιθυµεί την πρακτική του άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ. 37851/01-11-2017 Βεβαίωση του Τµήµατος
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του
Τ.Ε.Ι ∆υτικής Ελλάδας, µε το οποίο µας γνωρίζει ότι ο εν λόγω φοιτητής
πληροί τις προϋποθέσεις για την εξάµηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελµα, συναφή µε το αντικείµενο των σπουδών του και µπορεί να ασκηθεί στο ∆ήµο µας µε ειδική σύµβαση εργασίας, που λήγει αυτοδικαίως
στο τέλος του εξαµήνου, µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:
1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς,5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 8) Βασίλειος Τοµαράς,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
1) Την αποδοχή του σπουδαστή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι ∆υτικής Ελλάδας, Μουτσάτσου Χαραλάµπη του Σαράντη, για την εκτέλεση εξάµηνης
πρακτικής εξάσκησής της στο επάγγελµα, συναφή µε το αντικείµενο των
σπουδών του, στο ∆ήµο Αιγιαλείας από 01-12-2017 µε ειδική σύµβαση
εργασίας, που λήγει αυτοδικαίως στο τέλος του εξαµήνου.
2) Την διάθεση πίστωσης ποσού 9.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 306041.002 και ποσού 1.000.00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6054.002 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.
3) Τον ορισµό του υπαλλήλου του ∆ήµου µας κ. Κουρτάκη Φώτιου,
κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων, του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού
– Καυσίµων, Λιπαντικών και Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την παρακολούθηση του εξασκούµενου σπουδαστή.
-Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας εντάξει την εν λόγω
πρακτική άσκηση στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ ο ∆ήµος µας δεν θα έχει καµία
οικονοµική επιβάρυνση έναντι του σπουδαστή.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 560/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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