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17 Απριλίου 2019
Απόφαση 232
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 9)Νικόλαο Θανασούλια, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
11)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Βασίλειο Τομαρά,
14)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 15)Χρήστο Λαϊνά, 16)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο και 17)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα
επτά (17) Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.9001/12.04.2019,
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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών και 3)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα επτά (17) από
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τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Καλαμίδας, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6)Βασιλική
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, Μέλη και 8)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 4)Γεώργιος Ντίνος,
5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 7)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 8)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση δεύτερης (2 ) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.3/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθ.554/2018 απόφασής του περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019, (όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.279765/8-1-2019 απόφαση της Αποκ/νης
Δ/σης Πελ/σου -Δ. Ελλάδος & Ιονίου) ως εξής:
Α)Με την εγγραφή του Κ.Α. με τίτλο: «Μελέτες πυροπροστασίας
σχολικών μονάδων Δήμου Αιγιαλείας», με πίστωση 60.000 € από Δ.Π.,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου μετά την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, όπως επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
α/α
1

Κ.Α.
30-7411.005

ΤΙΤΛΟΣ
Μελέτες
πυροπροστασίας
σχολικών
μονάδων

ΠΟΣΟ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

60.000,00 €

Δ.Π.

Εγγραφή νέου
Κ.Α. με πίστωση
60.000 €

Β)Με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες (Αρχιτεκτονική μελέτη-Στατιστική μελέτη-Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.) Υποέργου 1 της πράξης «Επανάχρηση Βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου» ΣΑΕ 1551 2018ΣΕ 15510083» και
ποσό 495.000,00 €, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια σύμβαση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
α/α

1

Κ.Α.

60-7411.001

ΤΙΤΛΟΣ
«Προπαρασκευαστικές ενέργειες
(Αρχιτεκτονική μελέτη - Στατιστική
μελέτη - Μελέτες
Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.) Υποέργου 1 της πράξης
«Επανάχρηση
Βασικών κτιρίων
της πρώην
Χαρτοποιίας
Αιγίου» ΣΑΕ
15512018ΣΕ15510
083»

ΠΟΣΟ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

495.000,00 €

Επιχειρησιακό
πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και
καινοτομία
2014-2020»

Εγγραφή νέου
Κ.Α.
προκειμένου
να καταστεί
δυνατόν να
συναφθεί
δημόσια
σύμβαση

Γ)Με την δημιουργία νέου Κ.Α. και η ενίσχυση υπάρχοντος Κ.Α.
ως εξής: Δημιουργία του Κ.Α.40-7413.019 ποσού 14.000,00 € με ενίσχυ3
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ση από τον Κ.Α.40-7412.008 κατά 14.000,00 € και αντίστοιχη μείωση
του Κ.Α.40-7412.008 κατά 14.000,00 €, καθώς και ενίσχυση του Κ.Α.407412.001 με ποσό 14.000,00 €, με τελικό ποσό πίστωσης 24.000,00 €, από τον Κ.Α.40-7412.008 με αντίστοιχη μείωση του Κ.Α.40-7412.008 κατά 14.000,00 €, προκειμένου να πραγματοποιηθούν μελέτες οι οποίες αφορούν την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Αιγίου
και την Αναθεώρηση του Σχ. Πόλεως Παραλίας Συλίβαινας της Δ.Ε. Ακράτας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
α/α

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

1 40-7413.019

Παροχή υπηρεσίας
συμβούλου

14.000,00 €

Δ.Π. 2019

2 40-7412.001

Αναθεώρηση
σχεδίου πόλεως
παραλίας
Συλίβαινας Δ.Ε.
Ακράτας με
σημειακές
τροποποιήσεις

10.000,00 +
14.000,00 =
24.000,00

Δ.Π. 2019

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Δημιουργία νέας
πίστωσης Κ.Α.407413.019 ποσού
14.000,00 € με
ενίσχυση από τον
Κ.Α.40-7412.008
κατά 14.000,00 €
με αντίστοιχη
μείωσή του
Συνολική πίστωση
στον Κ.Α.Ε.407413.019
15.000,00 €
Ενίσχυση Κ.Α.407412.001 κατά
14.000,00 € από
τον Κ.Α.407412.008 με
αντίστοιχη μείωσή
του
Συνολική πίστωση
στον Κ.Α.Ε.407412.001
24.000,00 €».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, β)την υπ’ αριθ.554/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩ6Χ-ΦΘΟ) απόφασή του
περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους
2019, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.279765/08.01.2019 όμοια (ΑΔΑ: 623ΨΟΡ1ΦΘΙΛ), του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, δ)την υπ’ αριθ.9/
2019 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥΩ6Χ-ΛΙΣ) απόφασή του, περί έγκρισης πρώτης (1ης)
τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους
2019, ε)την υπ’ αριθ.πρωτ.45499/05.03.2019 όμοια (ΑΔΑ: 7ΜΕΜΟΡ1ΦΧΧΦ), του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανω4
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τέρω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στ)την ανάγκη εκ
νέου τροποποίησης-συμπλήρωσης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Αιγιαλείας έτους 2019, ζ)την παρ.4 του άρθρου 208 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», θ)το άρθρο 225 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔ
ΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» και ι)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόμα στη συνεδρίαση
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, Μέλος και
2)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και είχε αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, 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], επομένως με είκοσι (20) θετικές και δύο
(2) αρνητικές ψήφους,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την δεύτερη (2η) τροποποίηση-συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019, όπως αυτό καταρτίστηκε με
την υπ’ αριθ.554/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩ6Χ-ΦΘΟ) απόφασή του και τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.9/2019 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥΩ6ΧΛΙΣ) όμοια, οι οποίες ελέγχθηκαν για τη νομιμότητά τους με τις αριθ.
πρωτ.279765/08.01.2019 (ΑΔΑ: 623ΨΟΡ1Φ-ΘΙΛ) & 45499/05.03.2019
(ΑΔΑ: 7ΜΕΜΟΡ1Φ-ΧΧΦ) αντίστοιχες, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την
εγγραφή Κ.Α. και τη δημιουργία νέων, με τους κάτωθι τίτλους:
1)Εγγραφή Κ.Α. με τίτλο: «Μελέτες πυροπροστασίας σχολικών
μονάδων Δήμου Αιγιαλείας», με πίστωση 60.000 € από Δ.Π., προκειμέ-
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νου να καταστεί δυνατή η απόκτηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε
σχολικές μονάδες του Δήμου μετά την εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας, όπως επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία.
2)Εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: «Προπαρασκευαστικές ενέργειες
(Αρχιτεκτονική μελέτη-Στατιστική μελέτη-Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων
κ.λπ.) Υποέργου 1 της πράξης «Επανάχρηση Βασικών κτιρίων της πρώην
Χαρτοποιίας Αιγίου» ΣΑΕ 1551 2018ΣΕ 15510083» και ποσό
495.000,00 €, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια
σύμβαση.
3)Δημιουργία νέου Κ.Α. και η ενίσχυση υπάρχοντος Κ.Α. ως εξής:
Δημιουργία του Κ.Α.40-7413.019 ποσού 14.000,00 € με ενίσχυση από
τον Κ.Α.40-7412.008 κατά 14.000,00 € και αντίστοιχη μείωση του Κ.Α.
40-7412.008 κατά 14.000,00 €, καθώς και ενίσχυση του Κ.Α.407412.001 με ποσό 14.000,00 €, με τελικό ποσό πίστωσης 24.000,00 €, από τον Κ.Α.40-7412.008 με αντίστοιχη μείωση του Κ.Α.40-7412.008 κατά 14.000,00 €, προκειμένου να πραγματοποιηθούν μελέτες οι οποίες αφορούν την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Αιγίου
και την Αναθεώρηση του Σχ. Πόλεως Παραλίας Συλίβαινας της Δ.Ε. Ακράτας, ως ακολούθως:
Α/Α

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ
Μελέτες
πυροπροστασίας
1 30-7411.005
σχολικών μονάδων
«Προπαρασκευαστικές
ενέργειες (Αρχιτεκτονική
μελέτη - Στατιστική μελέτη - Μελέτες Η/Μ εγκαταστάσεων κ.λπ.)
2 60-7411.001 Υποέργου 1 της πράξης
«Επανάχρηση Βασικών
κτιρίων της πρώην
Χαρτοποιίας Αιγίου»
ΣΑΕ
15512018ΣΕ15510083»

3 40-7413.019

6

Παροχή υπηρεσίας
συμβούλου

ΠΟΣΟ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

60.000,00 €

Δ.Π.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Εγγραφή νέου
Κ.Α. με πίστωση
60.000 €

495.000,00 €

Επιχειρησιακό
Εγγραφή νέου
πρόγραμμα
Κ.Α.
«Ανταγωνιπροκειμένου να
στικότητα καταστεί δυνατόν
Επιχειρημανα συναφθεί
τικότητα και
δημόσια
καινοτομία
σύμβαση
2014-2020»

14.000,00 €

Δημιουργία νέας
πίστωσης
Κ.Α.40-7413.019
ποσού 14.000,00
€ με ενίσχυση
από τον Κ.Α.407412.008 κατά
14.000,00 € με
αντίστοιχη
μείωσή του
Συνολική
πίστωση στον
Κ.Α.Ε.40-

Δ.Π. 2019

4 40-7412.001

Αναθεώρηση σχεδίου
πόλεως παραλίας
Συλίβαινας Δ.Ε.
Ακράτας με σημειακές
τροποποιήσεις

10.000,00 €
+
14.000,00 €
=
24.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΖΠΧΩ6Χ-Θ4Δ
7413.019
15.000,00 €
Ενίσχυση
Κ.Α.40-7412.001
κατά 14.000,00 €
από τον Κ.Α.407412.008 με
αντίστοιχη
Δ.Π. 2019
μείωσή του
Συνολική
πίστωση στον
Κ.Α.Ε.407412.001
24.000,00 €

-Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθ.554/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩ6Χ-ΦΘΟ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, η οποία τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ.9/2019 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥΩ6Χ-ΛΙΣ) όμοια, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 232/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Απριλίου 2019
Απόφαση 246
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 9)Νικόλαο Θανασούλια, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
11)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Βασίλειο Τομαρά,
14)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 15)Χρήστο Λαϊνά, 16)Παναγιώτη
Μαρινόπουλος και 17)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα
επτά (17) Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.9001/12.04.2019,
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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών και 3)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα επτά (17) από
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τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Καλαμίδας, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 6)Βασιλική
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, Μέλη και 8)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 4)Γεώργιος Ντίνος,
5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 7)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 8)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Γνωμοδότηση μελέτης οριοθέτησης σε τμήματα του ποταμού Σελινούντα».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το υπ’ αριθ.πρωτ.7339/01.04.2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η Π.Δ.Ε /Γεν. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περιβ/ντος κ Υποδομών/Δ/νση Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Αχαΐας υπέβαλε στην Υπηρεσία μας τους φάκελους για τμηματική
οριοθέτηση του Ποταμού Σελινούντα σε δυο σημεία:
1. Στη θέση των έργων υδροληψίας ΜΥΗΣ - 230μ. από τον υφιστάμενο αναβαθμό που θα γίνει η απόληψη των νερών έως την αρχή της
υπό έγκρισης οριοθέτησης στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» (η οποία εκτείνεται σε μήκος 136μ.) και από το τέλος αυτής κατάντη σε άλλα 230μ
(σύνολο 460μ.)
2. 200μ. στη θέση που θα κατασκευαστεί το κτίριο του σταθμού
παραγωγής στην περιοχή «Νησάκι» της Τ.Κ. Τέμενης σε απόσταση 5000
μ. κατάντη της υδροληψίας, 300μ. ανάντη της Νέος Σιδηροδρομικής
Γραμμής και 1200μ. κατάντη της Παναιγιάλειου Ένωσης Συνεταιρισμών,
προς γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας,
σύμφωνα με το Ν.4258/2014 (ΦΕΚ Α94/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις - Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
Η μελέτη, η οποία έχει ελεγχθεί από την ανωτέρω υπηρεσία έχει
εκπονηθεί από τη «Sigma Μελετών Α.Ε.» για λογαριασμό του φορέα του
έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 5.835MW στη θέση "Νησάκι
- Τ.Κ. Τέμενης" του Δήμου Αιγιαλείας του Ν. Αχαΐας» στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής αδειοδότησής του.
Παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας, εντός των προβλεπομένων
προθεσμιών στο Άρθρο 3, παρ.2.3 του Ν.4258/2014.
«Για τον καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου σε χρονικό διάστημα ενός
μηνός από την διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Εντός της προθεσμίας
αυτής ο Δήμος ή η Κοινότητα υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση του
προβλεπομένου στην περίπτωση α’ του άρθρου 2 του παρόντος τοπογραφικού διαγράμματος. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς την
γνώμη αυτή».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)το
υπ’ αριθ.πρωτ.7339/01.04.2019 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών-
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Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, β)το υπ’ αριθ.
πρωτ.67011/1241/21.03.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, γ)τους δύο φακέλους μελέτης οριοθέτησης για κάθε θέση, δ)τα όσα εξέθεσε ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέας Τσιγκρής και ε)την παρ.2.3 του
άρθρου 3 του Ν.4258/2014 (Φ.Ε.Κ.94/τ.Α/14.04.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρύθμισης θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, 2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 3)Χρήστος Γούτος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των Δημοτικών Συμβούλων
κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Δημητρίου Μπούρδου,
Γραμματέα, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέμα και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύμφωνα με την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με δέκα εννέα
(19) θετικές και τρεις (3) αρνητικές ψήφους,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έκφραση σύμφωνης γνώμης για την τμηματική οριοθέτηση
του ποταμού Σελινούντα στα κάτωθι σημεία, σύμφωνα με τη Μελέτη, η
οποία έχει εκπονηθεί από τη «Sigma Μελετών Α.Ε.» για λογαριασμό του
φορέα του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 5.835MW στη θέση «Νησάκι - Τ.Κ. Τεμένης» του Δήμου Αιγιαλείας του Ν. Αχαΐας» στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησής του:
1.-Στη θέση των έργων υδροληψίας ΜΥΗΣ - 230 μ. από τον υφιστάμενο αναβαθμό που θα γίνει η απόληψη των νερών έως την αρχή της
υπό έγκρισης οριοθέτησης στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι» (η οποία εκτείνεται σε μήκος 136 μ.) και από το τέλος αυτής κατάντη σε άλλα 230
μ. (σύνολο 460 μ.).
2.-200 μ. στη θέση που θα κατασκευαστεί το κτίριο του σταθμού
παραγωγής στην περιοχή «Νησάκι» της Τ.Κ. Τεμένης, σε απόσταση
5.000 μ. κατάντη της υδροληψίας, 300 μ. ανάντη της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής και 1.200 μ. κατάντη της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 246/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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