Α∆Α: 6Ο4ΠΩ6Χ-3ΓΥ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:65
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’αριθ.1/2017 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί «Τροποποίησης χρήσεων γης
στο Ο.Τ.629 της επέκτασης σχεδίου πόλεως Νικ. Πλαστήρα».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
το οποίο προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο (1ο) και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.1/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, σύµφωνα µε
την εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογής
του ∆ήµου Αιγιαλείας, την τροποποίηση του πολεοδοµικού σχεδίου της
Νικολάου Πλαστήρα όπως έχει εγκριθεί µε το σχετικό Π.∆.19-11-1986
(Φ.Ε.Κ.1206/∆/22-12-1986) και Χ133074/8-12-1986 (Φ.Ε.Κ.1282/∆/3112-1986), ώστε στα οικοδοµικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο στην οδό
Κορίνθου και Νικ.Πλαστήρα να οριστεί ως χρήση γης «Γενική Κατοικία» σύµφωνα µε το 3 του Π.∆.23-2-1987 (Φ.Ε.Κ.166/∆/6-3-1987), όπως
είχε προβλεφθεί από του ΓΠΣ Υ.Α. 46254/175870, (Φ.Ε.Κ.604/∆/16-71986)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.1/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ.πρωτ.84/25.01.2017
έγγραφο του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.84/12.01.2017 αίτηση των κ.κ.
1)Γεωργίου Αθ. Σπανού, 2)Χρυσοβαλάντης Νικ. Φωτοπούλου, 3)Μαρίας
Νικ. Φωτοπούλου και 4)Θεοφάνη Κων. Φωτόπουλου, ιδιοκτητών ακινήτων επί του Ο.Τ.629, τα αποσπάσµατα Σχεδίου Πόλης & Γ.Π.Σ. Αιγίου
Ο.Τ.629, Γ.Π.Σ. Αιγίου, Σχεδίου Πόλης Νικ.Πλαστήρα και Google Earth,
τις πρόσφατες βεβαιώσεις χρήσεων γης, το γεγονός ότι έχει εγκριθεί τροποποίηση στο όµορο Ο.Τ.628, την ανάγκη τροποποίησης του Πολεοδοµικού Σχεδίου της Νικ.Πλατήρα, όπως έχει εγκριθεί µε το Π.∆.19.11.1986
(Φ.Ε.Κ.1206/τ.∆/22.12.1986) και µε την υπ’ αριθ.Χ13074/08.12.1986 Απόφαση Νοµάρχη Αχαΐας (Φ.Ε.Κ.1282/τ.∆/31.12.1986), καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆.23.02.1987 (Φ.Ε.Κ.166/τ.∆/06.
03.1987) όπως είχε προβλεφθεί από το Γ.Π.Σ. µε την υπ’ αριθ.46254/
175870 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων (Φ.Ε.Κ.604/τ.∆/16.07.1986) 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 από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
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Την τροποποίηση του Πολεοδοµικού Σχεδίου της Νικολάου Πλαστήρα, όπως έχει εγκριθεί µε το σχετικό Π.∆.19.11.1986 (Φ.Ε.Κ.1206/τ.
∆/22.12.1986) και µε την υπ’ αριθ.Χ13074/08.12.1986 Απόφαση Νοµάρχη Αχαΐας (Φ.Ε.Κ.1282/τ.∆/31.12.1986), ώστε στα Οικοδοµικά Τετράγωνα 629, 631, 634, 635, 657, 656 & 655 που έχουν πρόσωπο στην οδό Κορίνθου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου της ∆.Ε. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς και στην οδό Νικ. Πλαστήρα από τη συµβολή της µε την οδό Κανελλοπούλου µέχρι και το παλιό προσφυγικό σχέδιο, να οριστεί ως
χρήση γης η «Γενική Κατοικία», σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆.23.02.
1987 (Φ.Ε.Κ.166/τ.∆/06.03.1987), όπως είχε προβλεφθεί µε το Γενικό
Πολεοδοµικό Σχέδιο Αιγίου, το οποίο εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.46254/
175870 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων (Φ.Ε.Κ.604/τ.∆/16.07.1986) και προκειµένου να εναρµονιστεί µε
αυτό.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 65/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: ΩΣΥ7Ω6Χ-ΦΜΝ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:67
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας για το
4ο τρίµηνο έτους 2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.20/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας του ∆’ τριµήνου
του έτους 2016, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 παράγραφος 1
εδάφιο β’ & 266 παράγραφος 9 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-72010, τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, αποτελεί εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων 4ου τριµήνου του έτους 2016.
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών 4ου τριµήνου του έτους 2016
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.20/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.740/2015, 422, 531
& 600/2016 προηγούµενες αποφάσεις του, περί έγκρισης προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α) του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και έγκρισης τριµηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του ∆ήµου Αιγιαλείας για το 1ο, 2ο & 3ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2016 αντίστοιχα, οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις υπ’ αριθ.πρωτ.
173387/17779/28.12.2015, 102219/29.07.2016, 201805/04.11.2016 &
228484/05.12.2016 όµοιες του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου αντίστοιχα, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/
τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», της υπ’ αριθ.οικ.40038/09.09.2011 απόφασης του Υπουργού Εσω-

3

Α∆Α: ΩΣΥ7Ω6Χ-ΦΜΝ

τερικών (Φ.Ε.Κ.2007/τ.Β/09.09.2011) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και περιφερειών» και των άρθρων 65 & 72 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 4)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, 4)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,
5)Βασιλείου Τοµαρά και 6)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι καταψηφίζουν το
θέµα και των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)∆ηµητρίου Μπούρδου, 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) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, τέταρτου (4ου) τριµήνου οικονοµικού έτους 2016, η οποία έχει ως κατωτέρω:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟ∆ΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 206
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016-31/12/2016
Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

Προϋπ/σµός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

1

2

2/1

3

0

Τακτικά έσοδα

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

2

5

Πρόσοδοι από κινητή περιούσια
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα
και παροχή υπηρεσιών
Φόροι και εισφορές

6

Έσοδα από επιχορηγήσεις

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

605600

460570,87

1

9760096,45

2162025,21

105,69

0

4097708,3

119000

5218549,14

14

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και
ακίνητης περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες
∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες

57000

15

Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβο-

367583,32

3
4

11
12
13

4

%
3/1

3/2

16742099,3

17407086,55

1,039719

16435874,57

0,981709

0,944206

118000

84246,52

0,713954

53228,7

0,451091

0,631821

27345,77

28258,12

1,033363

28258,12

1,033363

1

5608906,89

6221809,65

1,109273

5864940,87

1,045648

0,942642

1090082,6

1173354,07

1,07639

1033449,56

0,948047

0,880765

723000

903251,64

1,249311

903251,64

1,249311

1

8569164,04

8535595,68

0,996083

8535595,68

0,996083

1

0,76052

17150

0,028319

0,037236

0,221517

2115823,23

0,216783

0,97863

0

0

0

0,029041

119000

0,029041

1582646,68

0,303273

1582646,68

0,303273

1

50000

0,877193

50000

0,877193

1

389862,53

1,06061

343660,55

0,934919

0,881492

#∆ΙΑΙΡ/0!
1
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λα
Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών
Τακτικά έσοδα

16
2
21

Έκτακτα έσοδα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και
τρίτων
Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου

22
3
31
32
4
41

Εισπράξεις υπέρ τρίτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους
Σύνολα εσόδων

42
5

19150

20516

1,071332

20516

1,071332

1

323562,38

1011955,33

3,127543

524729,59

1,621726

0,51853

323562,38

954116,29

2,948786

518780,42

1,60334

0,543729

0

57839,04

9184394,21

8214865,98

0

0

9184394,21

8214865,98

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

5949,17

0,894437

759925,73

#∆ΙΑΙΡ/0!

0,082741
#∆ΙΑΙΡ/0!

0

0,894437

0,102857
0,092506
#∆ΙΑΙΡ/0!

0,082741

759925,73

0,092506

4756339,75

3763147,14

0,791186

3486425,77

0,733006

0,926465

4457150

3452282,13

0,774549

3175560,76

0,712464

0,919844

299189,75

310865,01

1,039023

310865,01

1,039023

1

3407536,01
44174028,1

32559080,21

23322778,89

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2016-31/12/2016
Κ.Α.
6
60
61

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές αιρετών και
τρίτων

62

Παροχές τρίτων

63

Φόροι – τέλη

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

65
66
67

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας
πίστεως
∆απάνες προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους

Προϋπ/σµός
1

∆εσµευθέντα
2

Τιµολογηθέντα

%
2/1

3

Ενταλθέντα

%

Πληρωθέντα

%

%

3/1

4

5

5/1

5/3

21113424,84

20410126,6

0,96669

18439399,88

0,8733495

17002086,5

17002086,54

0,8052737

0,9220521

7278195,65

7263767,14

0,998018

6879735,48

0,9452529

6850353,82

6850353,82

0,9412159

0,9957292

1708477,53

1634458,13

0,956675

1417596,42

0,8297425

907481,78

907481,78

0,531164

0,6401552

5433531,26

5105050,07

0,939546

4449036,43

0,8188112

3953609,28

3953609,28

0,7276316

0,8886439

70166,69

69944,45

0,996833

57435,49

0,8185578

63362,9

63362,9

0,9030339

1,1032012

2268963,38

2219281,75

0,978104

1886384,68

0,8313861

1584336,29

1584336,29

0,6982644

0,8398797

1077432,05

1077432,05

1

1032417,08

0,9582201

1034766,08

1034766,08

0,9604003

1,0022752

957773,25

879448,84

0,918222

594561,47

0,6207748

493194,56

493194,56

0,5149387

0,8295098
0,9965646

2299885,03

2145744,2

0,932979

2110655,67

0,9177223

2103404,67

2103404,67

0,9145695

68

Λοιπά Έξοδα

19000

15000

0,789474

11577,16

0,6093242

11577,16

11577,16

0,6093242

1

7

Επενδύσεις

8147478,88

2799850,88

0,343646

1442236,01

0,1770162

1173266,35

1173266,35

0,1440036

0,8135051

427508,44

169927,88

0,397484

142281,19

0,3328149

111037,13

111037,13

0,2597308

0,7804063

7369805,57

2452816,39

0,33282

1183617,84

0,1606037

1005170,6

1005170,6

0,1363904

0,8492358

329914,87

156902,36

0,475584

96632,73

0,292902

37354,37

37354,37

0,1132243

0,3865602

20250

20204,25

0,997741

19704,25

0,9730494

19704,25

19704,25

0,9730494

1

14907304,57

7035558,55

0,471954

5879405,36

0,3943976

4266288,57

4266288,57

0,2861878

0,7256327

2696126,38

2696126,33

1

2684274,89

0,9956043

1126388,88

1126388,88

0,4177804

0,419625

4354500

4339432,22

0,99654

3195130,47

0,7337537

3139899,69

3139899,69

0,7210701

0,9827141

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

7856678,19

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

22441641,5

22441641,46

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

73

Έργα

74

75

8

Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες
κ.λπ.
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε., απoδόσεις και προβλέψεις

81

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

82

Αποδόσεις

83
85
9

Επιχορηγούµενες
πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις µη είσπραξης
Αποθεµατικό
Σύνολα δαπανών

5819,81
44174028,1

30245536,1

25761041,25

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 206
Τέλος
Προηγούµενο
προηγούµενου
τρίµηνο
έτους
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Α.

1

2

4ο
Τρίµηνο
2016
3

Μεταβολή %

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

3/2
#∆ΙΑΙΡ/0!

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

2.

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιπές απαιτήσεις

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

Β.

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

1.428.900,78

32.038,95

844.101,17

1.

Ταµείο

2.

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

Γ

26,35

30.753,39

9.398,53

-9.849,02

-1,05

1.398.147,39

22.640,42

853.950,19

37,72

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

1.

Έξοδα επόµενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

2.

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1

2

3

3\2

Α.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ

1.

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

2.

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

Β.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

0,00

0,00

1.

Προµηθευτές

0,00

0,00

3.

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

4.

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

5.

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

Γ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

1.

Έσοδα επόµενων χρήσεων

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

2.

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα)

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

3.

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού

0,00

0,00

0,00

#∆ΙΑΙΡ/0!

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 67/2017.
O Γραµµατέας
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Ο Πρόεδρος

Α∆Α: 63Χ1Ω6Χ-Η1Ε

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:72
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού
προσωπικού (∆ηµ. ∆ικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα κατηγορίας Υ.Ε.
Εργατών Καθαριότητας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
η οποία έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας και της
περιστολής των κρατικών δαπανών, είχε περιοριστεί σηµαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ α’ βαθµού ως προς την πραγµατοποίηση πάσης φύσεως
προσλήψεων, µε αποτέλεσµα την υποστελέχωση και αδυναµία εύρυθµης
λειτουργίας αρκετών υπηρεσιών αυτών εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος και της εξυπηρέτησης των πολιτών.
Την κατάσταση επιδείνωσε η µεγάλη αύξηση των συνταξιοδοτήσεων και των µετατάξεων.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4368/2016 εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή προσλήψεων τακτικού προσωπικού (µόνιµοι
& Ι∆ΑΧ) κατηγοριών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης το µόνιµο προσωπικό κατηγοριών ∆Ε & ΥΕ που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και ορίζεται ότι οι προσλήψεις και οι διορισµοί του µόνιµου προσωπικού και του προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ
και ∆Ε, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού
και των Ν.Π.Ι.∆. αυτών, αναστέλλονται έως την 31η-12-2016.
Ωστόσο, στις διατάξεις της παρ.20α του ένατου άρθρου του ν.
4057/2012 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού προσωπικού
(µόνιµοι & Ι∆ΑΧ) όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθµίδων απαιτείται προηγούµενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).
Με την εγκ.25/40703/16-12-2016 ΥΠ.ΕΣ. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ. τα αιτήµατά τους για πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών και κλάδων
∆Ε & ΥΕ αλλά και µέσω των οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων µέχρι την 31η-01-2017.
Στην ανωτέρω εγκύκλιο επισηµαίνεται ότι για τα ανωτέρω αιτήµατα θα πρέπει να αναφέρονται σε τακτικό προσωπικό (∆ηµ. ∆ικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα κατηγοριών ∆Ε & ΥΕ και ως εκ τούτου, οι θέσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιεραρχηµένες ως προς την αναγκαιότητά
τους σε κλάδους και ειδικότητες τοµέων και υπηρεσιών που χρήζουν άµεσης ενίσχυσης σε προσωπικό.
Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι τα αιτήµατα που θα υποβληθούν δεν
πρέπει να περιλαµβάνουν θέσεις για την κάλυψη των οποίων έχει εκδοθεί
προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π.
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Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να υποβληθεί το αίτηµα
στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού και έχοντας υπόψη:
• τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν.4325/2015.
• τις διατάξεις της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α' 222).
• την υπ’ αριθ.33/06 Π.Υ.Σ., όπως ισχύει.
• τις διατάξεις του Π.∆.50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου (ΦΕΚ 2714/Β/1711-2011).
• την εγκ.25/40703/16-12-2016 ΥΠ.ΕΣ.
• το υπ’ αριθ.πρωτ.4309/10-02-2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
• την αριθ.πρωτ.2265/25-01-2017 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης κενών θέσεων.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού (∆ηµοσίου ∆ικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα για την εξής κατηγορία και κλάδο ως εξής:
Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας/κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
για την στελέχωση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του
∆ήµου Αιγιαλείας.
Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύµφωνα µε το
Π∆ 50/2001:
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των κλάδων ΥΕ ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι
και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου), ή ισοδύναµος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
του άρθρου 1 του Ν.2817/2000.
Οι αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του έτους που θα πραγµατοποιηθούν οι προσλήψεις/διορισµοί και ανάλογες
πιστώσεις θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς των επόµενων ετών για
την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας τους µε επιβάρυνση των Κ.Α.206011 & Κ.Α.20-6051».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την ανάγκη προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού
(∆ηµοσίου ∆ικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα και την υποβολή σχετικού αιτήµατος Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλά4
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δας και Ιονίου, το υπ’ αριθ.πρωτ.4309/10.02.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.
πρωτ.2265/25.01.2017 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, περί ύπαρξης κενών θέσεων, το γεγονός ότι οι αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Αιγιαλείας του οικονοµικού έτους όπου και θα πραγµατοποιηθούν οι προσλήψεις-διορισµοί και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους προϋπολογισµούς των εποµένων ετών για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας
τους, µε επιβάρυνση των Κ.Α.20-6011 και 20-6051, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της παρ.20α του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ.54/τ.
Α/14.03.2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015
(Φ.Ε.Κ.47/τ.Α/11.05.2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», της παρ.3 της υποπαρ.ΣΤ1 της παρ.ΣΤ
του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ.222/τ.Α/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», της υπ’
αριθ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Φ.Ε.Κ.280/τ.Α/28.12.
2006) «Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», του
Π.∆.50/2001 (Φ.Ε.Κ.39/τ.Α/05.03.2001) «Καθορισµός των προσόντων
διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, της υπ’ αριθ.25/40703/16.12.2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, της υπ’ αριθ.89233/18473 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011) «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση προγραµµατισµού προσλήψεων τακτικού προσωπικού ∆ήµου Αιγιαλείας (∆ηµοσίου ∆ικαίου) ανταποδοτικού χαρακτήρα,
για την εξής κατηγορία και κλάδο:
• Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας/κλάδου Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας
για την στελέχωση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας.
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Τα απαιτούµενα προσόντα καθορίζονται ως κατωτέρω, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Π.∆.50/2001 (Φ.Ε.Κ.39/τ.Α/05.03.2001) «Καθορισµός των προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό των κλάδων Υ.Ε. ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι
και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,
του άρθρου 1 του Ν.2817/2000.
Οι αναγκαίες πιστώσεις θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό του
∆ήµου Αιγιαλείας του οικονοµικού έτους όπου θα πραγµατοποιηθούν οι
προσλήψεις/διορισµοί και ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς των εποµένων ετών για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας τους, σε βάρος των Κ.Α.20-6011 & 20-6051.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 72/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:73
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο: «Πρόταση προσθήκης προσωνυµίας στο 5ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής ΨυχράµηΣταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθ.02/2017 απόφαση της ∆ΕΠ Αιγιαλείας, αποφασίστηκε η προσθήκη προσωνυµίας στο 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου µε
τίτλο: «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
Με το υπ’ αριθ.341/29-11-2016 έγγραφο του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, προς τη ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας υπεβλήθη πρόταση µε θέµα την γνωµοδότηση για προσθήκη προσωνυµίας σχολικής µονάδας 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου µε τίτλο: «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
Mε το υπ’ αριθ.12603/13-12-2016 έγγραφο της ∆/νσης Α/θµιας
Εκπ/σης Αχαΐας ζητά την γνωµοδότηση του ∆.Σ. που αφορά την προσθήκη προσωνυµίας του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου µε τίτλο: «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
Με την υπ’ αριθ.20η/28-11-2016 Πράξη στην οποία ο ∆ιευθυντής
εισηγήθηκε το θέµα αναφέροντας το Π.∆.201/1998 και τη δυνατότητα
που δίνει το άρθρο 2 παρ.4 και 5 σύµφωνα µε τις οποίες: «4. Στην επωνυµία µπορεί να προστεθεί προσωνυµία δηλωτική της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης του τόπου ή αναφερόµενη στο όνοµα ευεργετών και
προσωπικοτήτων των γραµµάτων και τεχνών και γενικότερα προσώπων
που πρόσφεραν αναγνωρισµένες και αξιόλογες υπηρεσίες στον τόπο και
στο έθνος γενικότερα. 5. Οι επωνυµίες και προσωνυµίες καθορίζονται µε
την ιδρυτική πράξη κάθε σχολείου ή και µε µεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση των
αρµόδιων για την ίδρυση οργάνων. Οι προσωνυµίες δεν πρέπει να συµπίπτουν για σχολεία του ίδιου ∆ήµου ή Κοινότητας».
Εν συνεχεία περιέγραψε την όλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί
µε βάση το Ν.3852/2010, άρθρο 65 παρ.2 σχετικά µε τις Αρµοδιότητες
του δηµοτικού συµβουλίου «2. Το δηµοτικό συµβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες
αρχές ή αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του», την ΥΑ Φ.353/1/324/
105657/∆1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ. Β’, άρθρο 15, παράγραφος 2, περίπτωση στ’ και 26 παρ.2 έγγραφο σχετικά µε την πρόταση-εισήγηση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης και του Προϊσταµένου Εκπαιδευτικών θεµάτων προς την Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/
σης και τον Ν.2817/2000, άρθρο 6 παρ. 2, κεφ. Β' και το προαναφερθέν
Π.∆.201/1998 σχετικά µε την προσθήκη προσωνυµίας σε σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
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Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακολούθως ανέπτυξε το σκεπτικό µε βάση το οποίο πρότεινε το
παραπάνω θέµα στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων το οποίο στηρίχθηκε:
α)στην υπ’ αριθµό 9228/04-12-1956 συµβολαιογραφική πράξη των συµβολαιογράφων Αιγίου κ.κ. Αγγελόπουλου Αναστασίου του Ασηµάκη και
Μεντζελόπουλου Παναγιώτη του ∆ηµητρίου σύµφωνα µε την οποία η
Γεωργία Πανουτσοπούλου-Παπασηµακοπούλου ούσα νόµιµη εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου του 5ου ∆.Σ. Αιγίου, ∆ιευθύντρια και ένα εκ
των µελών της τριµελούς Σχολικής Εφορείας αυτού, προέβη στην αποδοχή και υπογραφή της ανωτέρω συµβολαιογραφικής πράξης σύµφωνα µε
την οποία: «… κατόπιν νόµιµων ενεργειών του ώδε εκπροσωπουµένου νοµικού προσώπου του Ε΄ ∆ηµοτικού Σχολείου απαλλοτριώθη δια του από
27 Απριλίου ενεστώτος έτους 1955 Β.∆. εδηµοσιεύθη εις το υπ΄ αριθµόν
129 ενεστώτος έτους Φ.Ε.Κ. τεύχος Α΄, τµήµα αγρού δύο χιλιάδων [2.000]
τετραγωνικών µέτρων …» και η οποία ήταν η απαρχή όλων όσων έγιναν
στη συνέχεια
β)στην ξεχωριστή προσωπικότητα της Γεωργίας Πανουτσοπούλου-Παπασηµακοπούλου η οποία υπήρξε ρηξικέλευθη, οραµατίστρια, καινοτόµος και πρωτοπόρος των εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών
δρώµενων της εποχής της. Προσηνής, καλοσυνάτη, γεµάτη αγάπη και ενδιαφέρον τόσο για τους µαθητές και τους συναδέλφους της, όσο και για
κάθε έργο που θα ωφελούσε τους συνανθρώπους της. Έχουσα τελειώσει
τις εγκύκλιες σπουδές της και την Αρσάκειο Παιδαγωγική Ακαδηµία Πατρών σε ηλικία 23 ετών διορίζεται αρχικά στο Αίγιο. Ο κύκλος των µεταθέσεων που άνοιξε στον Μεγάλο Ποντιά Καλαβρύτων, συνεχίστηκε στην
Αράχοβα, στη Λάγκα Καστοριάς, στο Χουµνικό και στο Χρυσό Σερρών,
στις Σέρρες, στο 24ο ∆.Σ. Πατρών έκλεισε µε την τοποθέτησή στης στο
Αίγιο στις 21/12/1946 το οποίο τότε στεγαζόταν σε µια παλιά µισθωµένη
κατοικία µε δύο [2] αίθουσες ειδικά διαµορφωµένη για τις ανάγκες του
σχολείου. Το 1953 µε 3.500 δραχµές στο σχολικό ταµείο η Γεωργία Πανουτσοπούλου-Παπασηµακοπούλου, διευθύντρια τότε, παίρνει µια πολύ
τολµηρή απόφαση: Να κατασκευάσει νέο σχολείο. Όταν ξεπεράστηκαν
όλα τα εµπόδια και κατόπιν της προαναφερθείσας συµβολαιογραφικής
πράξης καταφέρνει µε ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ να κατασκευάσει τον κύριο χώρο του υπάρχοντος σήµερα 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου. Πολύτιµος
αρωγός της ένα πλήθος φωτισµένων ντόπιων µυαλών από τους Μικρασιάτες πρόσφυγες του Συνοικισµού Αιγίου που τόσο την αγάπησαν και
τους αγάπησε. Αξίζει να σηµειωθεί πως στην αυλή του σχολείου εκείνη
την εποχή µε τη βοήθεια των µαθητών καλλιεργούσε κηπευτικά τα οποία
στη συνέχεια πουλούσε προκειµένου να συγκεντρωθούν χρήµατα που θα
βοηθούσαν στην ανέγερση της σχολικής µονάδας. Από την ενεργό δράση
έφυγε το 1963 σε ηλικία 65 ετών έχουσα τόσο 42 έτη ενεργούς διδασκαλικής δράσης όσο και τελειώσει το έργο της και
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γ)στο γεγονός ότι η Γεωργία Πανουτσοπούλου-Παπασηµακοπούλου υπήρξε προσωπικότητα που προσέφερε, κατά κοινή οµολογία, αναγνωρισµένες και αξιόλογες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία του Αιγίου, κατά
τα ανωτέρω.
Έχοντας υπόψη τα εξής:
1)το Ν.3852/2010(Καλλικράτης) που διατηρεί σε ισχύ τις ∆ηµοτικές Επιτροπές Παιδείας, συνεπώς και τις αρµοδιότητες τους, 2)το άρθρο 65 παρ.
2 σχετικά µε τις αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (πρότυπος κανονισµός ∆ηµοτικού Συµβουλίου), 3)το Π.∆.201/1998 σχετικά µε την
προσθήκη προσωνυµίας σε σχολικές µονάδες Α/θµιας Εκπ/σης, 4)την
αριθ.20521/Γ1/15-2-2008 εγκύκλιο που προκύπτει από την κείµενη νοµοθεσία (Π.∆.201/1998) σύµφωνα µε το οποίο «…στην επωνυµία του Σχολείου µπορεί να προστεθεί προσωνυµία δηλωτική της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης του τόπου αναφερόµενη στο όνοµα ευεργετών και προσωπικοτήτων των γραµµάτων και γενικότερα προσώπων που προσέφεραν
αναγνωρισµένες και αξιόλογες υπηρεσίες στον τόπο και στο Έθνος γενικότερα», 5)την ξεχωριστή προσωπικότητα της Γεωργίας ΠανουτσοπούλουΠαπασηµακοπούλου η οποία προσέφερε κατά κοινή οµολογία, αναγνωρισµένες και αξιόλογες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία του Αιγίου και
κατόπιν της προαναφερθείσας συµβολαιογραφικής πράξης καταφέρνει µε
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ να κατασκευάσει τον κύριο χώρο του υπάρχοντος σήµερα 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας αποφάσισε µε την υπ’ αριθ.02/2017 απόφασή της, στην προσθήκη προσωνυµίας στο 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου µε τίτλο: «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆.Σ Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά, µε την προσθήκη προσωνυµίας στο 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου µε τίτλο: «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.2/2017 απόφαση της ∆.Ε.Π. Αιγιαλείας,
περί προσθήκης προσωνυµίας στο 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου µε τίτλο:
«ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», το
υπ’ αριθ.πρωτ.341/29.11.2016 έγγραφο του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, το υπ’ αριθ.πρωτ.12603/13.12.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την υπ’ αριθ.20/28.11.2016 Πράξη του
Συλλόγου ∆ιδασκόντων, την υπ’ αριθ.5/2017 απόφαση Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, περί σύµφωνης γνώµης
προσθήκης της εν λόγω προσωνυµίας, το γεγονός ότι η Γεωργία Πανουτσοπούλου-Παπασηµακοπούλου υπήρξε προσωπικότητα που προσέφερε
αναγνωρισµένες και αξιόλογες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία του Αι-
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γίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.∆.201/1998 (Φ.Ε.Κ.161/τ.Α/
13.07.1998) «Οργάνωση και λειτουργία ∆ηµοτικών Σχολείων», της υπ’
αριθ.20521/Γ1/15.02.2008 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος και 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την προσθήκη προσωνυµίας στο πέµπτο (5ο) ∆ηµοτικό Σχολείο
Αιγίου, µε τίτλο: «ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», η οποία προσέφερε αναγνωρισµένες και αξιόλογες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία του Αιγίου και κατόπιν της υπ’ αριθ.9228/04.
12.1956 συµβολαιογραφικής πράξης κατάφερε µε αυτεπιστασία να κατασκευάσει τον κύριο χώρο του υπάρχοντος σήµερα πέµπτου (5ου) ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 73/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:74
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για µεταφορά του 6ου Νηπιαγωγείου Αιγίου από τον χώρο του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου
και στέγαση του, στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, που έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθ.03/2017 απόφαση της ∆ΕΠ Αιγιαλείας, αποφασίστηκε η µεταφορά του 6ου Νηπιαγωγείου Αιγίου, το οποίο συστεγάζεται µε το 5ο Νηπιαγωγείο Αιγίου στο διδακτήριο του 10ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αιγίου και την στέγαση του εντός του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Αιγίου.
Η ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας µε το υπ’ αριθ.1280/06-02-2017
έγγραφο της µας αναφέρει τα εξής: «το 6ο Νηπιαγωγείο Αιγίου έχει σχολική περιφέρεια περίπου την ίδια µε το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου. Η στέγαση του σε διαφορετικό κτήριο, αυτό του 10ου ∆ηµοτικού, δηµιουργεί προβλήµατα εγγύτητας στους γονείς του Νηπιαγωγείου και διαρροής µαθητών
προς το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου. Ζητείται να εξεταστεί η περίπτωση
µεταφοράς του 6ου Νηπιαγωγείου Αιγίου εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας, σε δηµόσιο ή δηµοτικό κτήριο ή εντός του χώρου του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου».
Στην συνέχεια η Σχολική Επιτροπή Α/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Αιγιαλείας µε το υπ’ αριθ.πρωτ.190/Φ5/15-02-2017 έγγραφο της µας ενηµερώνει «ότι δεν φέρει αντίρρηση στην τυχόν µεταφορά της σχολικής µονάδας
σε χώρο που γεωγραφικά κείται πλησίον του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου. Η λύση της µεταφοράς από το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο θεωρείται αναγκαία και επιβεβληµένη για τη διατήρηση µελλοντικά ικανού αριθµού µαθητών στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο».
Η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω
έγγραφα, την ανάγκη µεταφοράς του 6ου Νηπιαγωγείου Αιγίου, αλλά και
τις ισχύουσες διατάξεις: 1)άρθρο 50 παρ.3 του Ν.1566/85, περί εισήγησης από την ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
µεταβολές Σχολικών Μονάδων, 2)άρθρο 11 παρ.5 του Ν.1966/91, όπως
τροποποιήθηκε από το Ν.3966/2011 (άρθρο 59 παρ.15), που επικυρώνει
την νοµοθεσία περί µεταβολών Σχολικών Μονάδων όπως αυτή περιγράφεται στο 1566/85 και 3)Ν.3852/10 (Καλλικράτης) που διατηρεί σε ισχύ
τις ∆ηµοτικές Επιτροπές Παιδείας, συνεπώς και τις αρµοδιότητες τους, αποφάσισε υπέρ της µεταφοράς του 6ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆.Σ Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά µε την µεταφορά του 6ου Νηπιαγωγείου Αιγίου από
τον χώρο του 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου και στέγαση του στο 1ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, τα
όσα εξέθεσαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ο ∆ιευθυντής του 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αιγίου κ. Ιωάννης Παπαθεοδωρόπουλος και έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθ.3/2017 απόφαση της ∆.Ε.Π. Αιγιαλείας, περί µεταφοράς του
6ου Νηπιαγωγείου Αιγίου εντός του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, το
υπ’ αριθ.πρωτ.1280/06.02.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας, το υπ’ αριθ.πρωτ.190/Φ5/15.02.2017 έγγραφο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας, την
ανάγκη µεταφοράς του 6ου Νηπιαγωγείου Αιγίου από το 10ο ∆ηµοτικό
Σχολείο Αιγίου όπου στεγάζεται σήµερα, στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου, µε σκοπό τη διατήρηση ικανού αριθµού µαθητών µελλοντικά στο
εν λόγω Σχολείο, δεδοµένου ότι το ανωτέρω Νηπιαγωγείο έχει σχολική
περιφέρεια περίπου ίδια µε το 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο και συνεπώς η στέγασή του σε διαφορετικό κτίριο δηµιουργεί πρόβληµα αφενός µεν εγγύτητας στους γονείς και αφετέρου δε διαρροής µαθητών προς το 1ο ∆ηµοτικό
Σχολείο, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.
1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», της
παρ.5 του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.1991) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011
(Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.2011) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος και 9)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, 4)Βασιλείου Τοµαρά, 5)Κωνσταντίνου
Παπακωνσταντίνου και 6)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι καταψηφίζουν το
θέµα, εποµένως µε δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ και έξι (6) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τη µεταφορά του έκτου (6ου) Νηπιαγωγείου Αιγίου από τον χώρο
του δέκατου (10ου) ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου και τη στέγασή του στο
πρώτο (1ο) ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 74/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:76
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της παραλαβής του έργου «Επισκευή
τµήµατος της στέγης Γατείου Κληροδοτήµατος» και ψήφιση της σχετκής
πίστωσης από το προϋπολογισµό του Γατείου Κλ/τος».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιου Παναγόπουλου, Αντιπροέδρου του Γατείου Κληροδοτήµατος, η οποία έχει
ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν:
Την υπ’ αρ.66/2015 µελέτη που συνέταξε ο κ. Ντόκος Ηλίας Πολιτικός Μηχανικός της Τ.Υ. του ∆. Αιγιαλείας για το έργο «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος».
Την υπ’ αρ.518/2015 απόφασης του ∆ηµ. Συµβουλίου περί έγκρισης αναγκαιότητας, της µελέτης, του προϋπολογισµού και του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου.
Το απόσπασµα του υπ’ αρ.03/2015 πρακτικού του Αδελφάτου, µε
το οποίο επικυρώνεται η υπ’ αρ.518/15 απόφαση του ∆.Σ.
Την υπ’ αρ.656/2015 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης της απευθείας ανάθεσης της εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, προϋπολογισµού
7.362,19 € συµπερ/νου ΦΠΑ, στην εταιρεία AIGIO HOUSE-ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ/ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Το απόσπασµα του υπ’ αρ.01/2016 πρακτικού του Αδελφάτου, µε
το οποίο επικυρώνεται η υπ’ αρ. 656/2015 απόφαση του ∆.Σ.
Την µε αρ.πρωτ.89/16-09-2016 Σύµβαση κατασκευής του ανωτέρω έργου.
Το µε αρ.πρ.90/16-09-2016 έγγραφο του Γατείου Κληρ/τος προς
την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, περί ορισµού επιβλέποντα µηχανικού.
Το µε αρ.πρ.32567/20-10-2016 έγγραφο της Τ.Υ. περί διαβίβασης
ης
της 1 Πιστοποίησης του έργου και της µε αρ.πρ.33309/20-10-16 Βεβαίωσης Εµπρόθεσµης Εκτέλεσης Εργασιών.
Την 612/2016 απόφαση του ∆.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος».
Την υπ’ αρ.674/2016 απόφαση του ∆.Σ. περί τροποποίησης της υπ’
αρ.612/2016 απόφασης του ∆.Σ. που αφορά την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου
Κληροδοτήµατος».
Το υπ’ αρ.01/2017 απόσπασµα πρακτικού του Αδελφάτου, µε το οποίο επικυρώνεται η υπ’ αρ.674/2016 απόφαση του ∆.Σ.
Την από 21-12-2016 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ».
Την υπ’ αρ.551/2016 απόφαση του ∆.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισµού του Γατείου Κλ/τος για το οικονοµικό έτος 2017, η οποία επικυρώθηκε από το Αδελφάτο του Γατείου σύµφωνα µε το απόσπασµα του
3
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υπ’ αρ.05/2016 πρακτικού συνεδρίασης και εγκρίθηκε µε το υπ’ αρ.πρωτ.
244474/09-01-2017 έγγραφο της ∆/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της
Α.∆.Π.∆.Ε.Ι.
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
Α)Την Παραλαβή του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του
Γατείου Κληροδοτήµατος», όπως βεβαιώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής για την καλή εκτέλεση του έργου (βλ. υπ’ αρ.12 ανωτέρω σχετικό)
Β)Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (5.763,37 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον Κωδικό
Αριθµό Εξόδων Β.2-Συντήρηση & αξιοποίηση περιουσίας του Προϋπολογισµού του Γατείου Κληροδοτήµατος οικονοµικού έτους 2017. (βλ.
υπ’ αρ.13 ανωτέρω σχετικό).
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, ενεργώντας ως ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Γατείου Κληροδοτήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
Καταστατικού αυτού, αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, Αντιπροέδρου του Γατείου Κληροδοτήµατος και έλαβε υπόψη του την από 21.12.2016 Βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής για την καλή εκτέλεση του έργου «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος», την υπ’ αριθ.551/2016
προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2017 του Γατείου Κληροδοτήµατος, η οποία επικυρώθηκε µε το
υπ’ αριθ.5/2016 απόσπασµα πρακτικού συνεδρίασης του Αδελφάτου και
εγκρίθηκε µε το υπ’ αριθ.πρωτ.244474/09.01.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, της παρ.6 του άρθρου 45 του Ν.
4182/2013 (Φ.Ε.Κ.185/τ.Α/10.09.2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την παραλαβή του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του
Γατείου Κληροδοτήµατος», όπως βεβαιώνεται από την Επιτροπή Παραλαβής για την καλή εκτέλεση του έργου.
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2)Την ψήφιση σχετικής πίστωσης ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (5.763,37 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, σε βάρος του Κωδικού Αριθµού Εξόδων
Β.2-Συντήρηση & αξιοποίηση περιουσίας του προϋπολογισµού του Γατείου Κληροδοτήµατος οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 76/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:77
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών
έργων ∆Ε Αιγείρας», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.4585/14-2-2017 ζητάει
την 2η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά έναν (1) ηµερολογιακό µήνα.
Την 20-10-2016 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.24%) € 9.773,15 και συνολικής
προθεσµίας περαίωσης µέχρι την 31-12-2016.
Με την µε αρ.40/30-1-2017 (Α∆Α: 64ΥΛΩ6Χ-Γ42) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 28-2-2017.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.4585/14-02-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά έναν (1)
ηµερολογιακό µήνα, δηλαδή µέχρι την 31-3-2017, λόγω ανάγκης τήρησης της διαδικασίας σύνταξης από την Υπηρεσία Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης εργασιών, προκειµένου ακολούθως και µετά την ολοκλήρωσή της, να πραγµατοποιηθεί απρόσκοπτα η εκτέλεση των απαιτουµένων εργασιών και η ολοκλήρωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε, σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008,
την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά έναν (1) ηµερολογιακό µήνα, δηλαδή έως την 31-03-2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.40/
2017 µε την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1η) παράταση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας», τους λόγους
που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.4585/14.02.2017 αίτησή του ο ανάδοχος
του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσµίας περαίωσής του
προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και
τις διατάξεις των άρθρων 46 & 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.

3

Α∆Α: ΩΝΝΙΩ6Χ-ΒΛΕ

06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/
τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας», κατά έναν
(1) ηµερολογιακό µήνα, ήτοι έως την 31.03.2017, µε αναθεώρηση χωρίς
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 77/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:78
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)

2

Α∆Α: 6ΗΧΦΩ6Χ-Θ∆Ε
ης

Για το αντικείµενο:«Έγκριση 6 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη
∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού
Βουραϊκού», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.1138/13-1-2017 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31-52017.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 51.108,35 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ.110/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δυο (2) ηµερολογιακούς µήνες και δέκα (10) ηµερολογιακές ήµερες, ήτοι έως τις 30-4-2016.
Με την µε αρ.247/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 30-7-2016.
Με την µε αρ.447/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 30-10-2016.
Με την µε αρ.615/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 31-12-2016.
Με την µε αρ.45/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 28-2-2017.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.1138/13-1-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου µέχρι τις 31-52017, καθότι εκκρεµεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών
προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση του Α.Π.Ε. από την Προϊσταµένη Αρχή και την
ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών
προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
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Προτείνουµε σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (03) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 31-5-2017, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.110, 247, 447, 615/2016 & 45/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του
Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου
Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού»,
τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.1138/13.01.2017 αίτησή του
ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας
περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της έκτης (6ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού», κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως 31.05.2017, προκειµένου να καταστεί δυνατή
η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 78/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:79
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Α∆Α: ΩΠ0ΟΩ6Χ-5ΕΡ

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
2. Τον Ν.3263/2004 και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 57 του
Ν.4412/2016.
3. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος» το οποίο εκτελείται µε την υπ’ αριθ. 66/2015 µελέτη της Τ.Υ. του ∆ήµου Αιγιαλείας και ανάδοχο την AIGIO HOUSE-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
4. Την χρηµατοδότησή του από Πόρους του Γατείου Κληροδοτήµατος, από τον κωδικό των τακτικών εξόδων Β2 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 µε τίτλο «Συντήρηση και αξιοποίηση της περιουσίας του Γατείου Κληροδοτήµατος».
5. Την µε αριθµ.656/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο ενεργεί ως ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Γατείου αλλά και το υπ’ αριθµ.01/2016 Πρακτικό του Αδελφάτου του
Γατείου Κληροδοτήµατος, µε την οποία εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου.
6. Την µε αριθµ.πρωτ.89/16.09.2016 σύµβαση κατασκευής του έργου.
Εισηγούµαι
ου
Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης, του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008, για να γίνει εµφανές το ακριβές κόστος του έργου.
Αναλυτικότερα, ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.976,72 €, εκ των οποίων για δαπάνη
Φ.Π.Α. 1.350,33 €.
Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται µεταβολή στο συµβατικό
αντικείµενο, αφού είναι σε ισοζύγιο µε τον συµβατικό προϋπολογισµό
του έργου (€ 6.976,72) και προτείνεται για έγκριση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή τµήµατος της
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στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος», την Αιτιολογική Έκθεση, καθώς
επίσης και τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και
14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης, του έργου «Επισκευή τµήµατος της
στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.
3669/2008, για να γίνει εµφανές το ακριβές κόστος του έργου.
Αναλυτικότερα, ο πρώτος (1ος) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 6.976,72 €, εκ των οποίων για δαπάνη
Φ.Π.Α. 1.350,33 €.
Με τον πρώτο (1ο) Α.Π.Ε. δεν επέρχεται µεταβολή στο συµβατικό
αντικείµενο, αφού είναι σε ισοζύγιο µε τον συµβατικό προϋπολογισµό
του έργου (6.976,72 €).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 79/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:80
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Ανδρέας Θ. Τσιγκρής, Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ Βαθµό, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Ν.3669/08 .
3. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου:
«Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας» του ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο εκτελείται µε την αριθµ.61/2016 µελέτη της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και ανάδοχο τον Ε.∆.Ε. Θεοφάνη Νικολάου.
Εισηγούµαι
ου
Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του
άρθρου 57 του Ν.3669/08, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω
παραλείψεων ή σφαλµάτων της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, ενώ περιλαµβάνει ποσότητες εργασιών σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες επιµετρήσεις.
Ο παρόν 1ος Α.Π.Ε. είναι τελικής δαπάνης 9.773,15 € και δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την συµβατική δαπάνη του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας», την Αιτιολογική Έκθεση, καθώς επίσης και
τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος,
3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος,
9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος
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Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος
και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Αιγείρας» ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω
παραλείψεων ή σφαλµάτων της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, ενώ περιλαµβάνει ποσότητες εργασιών σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες επιµετρήσεις.
Ο παρόν πρώτος (1ος) Α.Π.Ε. είναι τελικής δαπάνης 9.773,15 € και
δεν παρουσιάζει υπέρβαση ως προς την συµβατική δαπάνη του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 80/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:81
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Μετά από την µε αριθ.πρωτ.4000/08-02-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. µέσω του πρόεδρου του ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ
Α.Τ.Ε. κ. Φάνη Καπετσώνη για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του
έργου έως την 30-06-2017, σας αναφέρω τα εξής:
Την 20-9-2016 υπεγράφη η σύµβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου Αιγίου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου
και της αναδόχου εταιρείας ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε, (την οποία εκπροσωπούσε ο
πρόεδρος της κ. Φάνης Καπετσώνης) του έργου «Κατασκευή Μικρών
Τεχνικών Έργων ∆.Ε. Ερινεού» (µε αριθµ. πρωτ. σύµβασης 29629/2016 Α∆ΑΜ: 16SYMV005129257), µετά από την υπ’ αριθ.153/2016 (Α∆Α:
73Β∆Ω6Χ-ΠΦ9) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας για ανάθεση του έργου και την αριθ.πρωτ.95596/9973/26-072016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω Απόφασης.
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24% ανέρχεται στο ποσό των 9.771,78 €.
Το έργο χρηµατοδοτείτε από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016 µε το ποσό
των 9.771,78 €.
Η προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν έξι (06) ηµερολογιακοί
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή την 20.03.2017.
Μετά από την µε αριθ.πρωτ.4000/08-02-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. µέσω του πρόεδρου του ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ
Α.Τ.Ε. κ. Φάνη Καπετσώνη για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του
έργου έως την 30-06-2017 λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας κάκιστων καιρικών συνθηκών κατά τους µήνες ∆εκέµβριο και Ιανουάριο (ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις κ.τ.λ.) καθώς και του χρόνου που
απαιτείται για την σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ που θα γίνει µε σκοπό να συµπεριλάβει απαραίτητες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνω
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84, άρθρο 36 του Π.∆.
609/85 παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2017
ώστε για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.4000/08.02.2017 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού», την
ανάγκη παράτασης προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984)
«∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του άρθρου 36 του
Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δηµοσίων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.
2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα, εποµένως µε δέκα επτά
(17) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού», έως την 30.06.2017, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 81/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:82
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης
του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Μετά από την µε αριθ.πρωτ.3999/08-02-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. µέσω του πρόεδρου του ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ
Α.Τ.Ε. κ. Φάνη Καπετσώνη για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του
έργου έως την 30-06-2017, σας αναφέρω τα εξής:
Την 19-9-2016 υπεγράφη η σύµβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου Αιγίου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου
και της αναδόχου εταιρείας ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε, (την οποία εκπροσωπούσε ο
πρόεδρος της κ. Φάνης Καπετσώνης) του έργου «Κατασκευή Μικρών
Τεχνικών Έργων ∆.Ε. Συµπολιτείας» (µε αριθµ. πρωτ. σύµβασης 29451/
2016 - Α∆ΑΜ: 16SYMV005129473), µετά από την υπ’ αριθ.154/2016
(Α∆Α: 7ΚΕΣΩ6Χ-ΗΕΜ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας για ανάθεση του έργου, και την αριθ.πρωτ.95589/9971/
26-07-2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω Απόφασης.
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
24% ανέρχεται στο ποσό των 9.777,87 €.
Το έργο χρηµατοδοτείτε από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016 µε το ποσό
των 9.777,87 €.
Η προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν έξι (06) ηµερολογιακοί
µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή την 19.03.2017.
Μετά από την µε αριθ.πρωτ.3999/08-02-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. µέσω του πρόεδρου του ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ
Α.Τ.Ε. κ. Φάνη Καπετσώνη για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του
έργου έως την 30-06-2017 λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας κάκιστων καιρικών συνθηκών κατά τους µήνες ∆εκέµβριο και Ιανουάριο (ισχυρές βροχές, χιονοπτώσεις κ.τ.λ.) καθώς και του χρόνου που
απαιτείται για την σύνταξη και έγκριση του 1ου ΑΠΕ που θα γίνει µε σκοπό να συµπεριλάβει απαραίτητες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνω
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.4 του Ν.1418/84, άρθρο 36 του Π.∆.
609/85 παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 30-06-2017
ώστε για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
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Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.3999/08.02.2017 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Συµπολιτείας»,
την ανάγκη παράτασης προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.
1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του άρθρου 36
του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δηµοσίων
έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.
08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα, εποµένως µε δέκα επτά
(17) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Συµπολιτείας», έως την 30.06.2017,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 82/2017.
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
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:83
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Εργασίες αναβάθµισης παλαιού σχολείου Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και Προµήθεια εξοπλισµού για την µετατροπή του σε ∆ηµοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
3. Την υπ’ αριθ.94/2013 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έργο «Εργασίες αναβάθµισης παλαιού σχολείου Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και Προµήθεια εξοπλισµού
για την µετατροπή του σε ∆ηµοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής
δραστηριότητας».
4. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
5. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
6. Την µε αρ.πρωτ.1401/10-2-2017 προέγκριση 1ης τροποποίησης
Νοµικής ∆έσµευσης (προέγκριση 1ου Α.Π.Ε.) του έργου.
Εισηγούµαι
ου
Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων
Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε µείωση συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη µείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και επίσης
προέκυψαν νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφτεί στην αρχική µελέτη.
Ο 1ος Α.Π.Ε. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 15.292,55 € µαζί
µε Φ.Π.Α. ενώ παρουσιάζει αύξηση κατά 53,26 € σε σχέση µε την αρχική
σύµβαση, ύψους 15.239,29 €. Η διαφορά αυτή οφείλεται αποκλειστικά
στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες αναβάθµισης
παλαιού σχολείου Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και Προµήθεια
εξοπλισµού για την µετατροπή του σε ∆ηµοτική βιβλιοθήκη και κέντρο
πολιτιστικής δραστηριότητας», την Αιτιολογική Έκθεση, το πρώτο (1ο)
Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος,
3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος,
9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος
και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισµού Τιµών
Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Εργασίες αναβάθµισης παλαιού σχολείου Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και
προµήθεια εξοπλισµού για την µετατροπή του σε δηµοτική βιβλιοθήκη
και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας», σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για την ανάλωση «επί έλασσον»
δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε µείωση συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη µείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις α),
β) και γ) της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, που είναι αναγκαίες
για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και επίσης προέκυψαν
νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική µελέτη.
Ο πρώτος (1ος) Α.Π.Ε. ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
15.292,55 € µαζί µε Φ.Π.Α. ενώ παρουσιάζει αύξηση κατά 53,26 € σε
σχέση µε την αρχική σύµβαση, ύψους 15.239,29 €. Η διαφορά αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 83/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Φεβρουαρίου 2017

Αριθ.Απόφ.:87
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Χρήστο Γούτο, 27)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 28)Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
30)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 32)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) Φεβρουαρίου 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. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4972/17.02.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ.
∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απο-
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φάσεων 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)Αργύριος Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος,
Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Σπυρίδων
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ.Σαλµενίκου, 6)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 7)Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ.Αµπέλου, 8)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.Βούτσιµου, 9)Κωνσταντίνος
Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 10)Παναγιώτης Καρανικόλας, Τ.Κ.Παρασκευής, 11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 12)Χρήστος Τσεκούρας,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά, κωλυόµενη.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.62 έως και 94)
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Για το αντικείµενο: «Στην υπ’ αριθ.6/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Αιγιαλείας, περί µετακίνησης κάδων απορριµµάτων επί της οδού Κοντοπούλου στην ∆.Κ.Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.6/2017 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την µετακίνηση
των κάδων απορριµµάτων, επί της οδού Κοντοπούλου και στο δεξιό µέρος αυτής κατά την άνοδο προς την Τ.Κ.Κουλούρας ∆ήµου Αιγιαλείας
και συγκεκριµένα µπροστά από τον µανδρότοιχο της επιχείρησης του αιτούντος και στο ενδιάµεσο της απόστασης από την είσοδο της εν λόγω επιχείρησής και της οικίας που βρίσκεται στην συµβολή οδού Κοντοπούλου και οδού Θαλή και όπως φαίνεται στον δορυφορικό χάρτη που ακολουθεί (συνηµµένη φωτογραφία).
Τα ανωτέρω θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις και
υπό την επίβλεψη του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων & Ανακυκλώσιµων Υλικών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.6/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.76/2016 απόφαση
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, την από 19.09.2016 Εισηγητική Έκθεση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Ανακυκλώσιµων Υλικών ∆ήµου Αιγιαλείας µε τις συνηµµένες
φωτογραφίες, την υπ’ αριθ.πρωτ.11877/25.04.2016 αίτηση του κ. Ανδρέα
Αλεξόπουλου, την ανάγκη µετακίνησης των κάδων απορριµµάτων που
βρίσκονται επί της οδού Κοντοπούλου 92 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας προκειµένου να διευκολυνθεί η φορτοεκφόρτωση
υλικών της επιχείρησής του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 6)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Τοµαράς, 13)Βα-
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σίλειος Θ. Χριστόπουλος και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την µετακίνηση των κάδων απορριµµάτων, οι οποίοι βρίσκονται επί της οδού Κοντοπούλου 92 της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου
Αιγιαλείας, έµπροσθεν από τον µανδρότοιχο της επιχείρησης του κ. Ανδρέα Αλεξόπουλου του Αριστείδη και συγκεκριµένα στο ενδιάµεσο της
απόστασης από την είσοδο της επιχείρησης και της οικίας του που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Κοντοπούλου και Θαλή, όπως φαίνεται
στη συνηµµένη φωτογραφία.
Τα ανωτέρω θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις υποδείξεις και
υπό την επίβλεψη του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων & Ανακυκλώσιµων Υλικών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 87/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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