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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Μαρτίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 130
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 15) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 16) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,
17) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο Θανασούλια, 20) Γεώργιο Ντίνο, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) του µηνός Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµητρίου Μπούνια, µε
αριθ. πρωτ. 8835/17-03-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. : 1)Νικόλαος Μπουζιώτης,
Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων,3) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,4)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών,5)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 6)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 9)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 10) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 11) ∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 12) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 13) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 14) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης και 3)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 110 έως και 151)
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Για το αντικείµενο: «Πρόσληψη προσωπικού µε Σύµβαση Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8)
µηνών στο πλαίσιο προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση την πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
που έχει ως εξής: Κατόπιν της αριθµ. πρωτ. οικ.3948/06-02-2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθµού
και τα ΝΠΙ∆ αυτών» και µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου µας, θα πρέπει να προβούµε στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017.
Η πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017 κρίνεται απαραίτητη, διότι τους καλοκαιρινούς
µήνες ο όγκος των απορριµµάτων και των αποβλήτων γενικότερα είναι
αυξηµένος λόγω της αύξησης του πληθυσµού από την έλευση των παραθεριστών και τουριστών, επιπρόσθετα δε για την ανάγκη συχνού πλυσίµατος των κάδων απορριµµάτων κατά τη θερινή περίοδο και για την αποφυγή του κινδύνου για τη δηµόσια υγεία από τη µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών και επιδηµιών από την συσσώρευση πολλών τόνων
σκουπιδιών και λόγω των υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν τους
καλοκαιρινούς µήνες. Αναλυτικά πρέπει να προσληφθεί το παρακάτω
προσωπικό:
- Πέντε (5) ∆Ε Οδηγοί Καθαριότητας
- ∆έκα οκτώ (18) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη των ανωτέρω ειδικοτήτων ανταποδοτικού χαρακτήρα για χρονική περίοδο οκτώ (8) µηνών, θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6041 µε το ποσό των 193.000,00 € για «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και τον ΚΑ 20-6054 µε ποσό
60.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του επόµενου έτους, σε περίπτωση που οι προσλήψεις των ανωτέρω λήξουν µετά
την 31-12-2017.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε την αριθµ. πρωτ. οικ. 3948/06-02-2017 εγκυκλί3

ου του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθµού και
τα ΝΠΙ∆ αυτών», τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν.
4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρο 10 του Ν.
4257.2014, την υπ’ αριθ. πρωτ. 8911/17-03-2017 βεβαίωση της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς και το άρθρο 65
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 4) Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ
1) Χρ. Λαϊνά & 2) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου που δήλωσαν
«παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
1) Τον προγραµµατισµό πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για οκτάµηνη (8/µηνη) απασχόληση στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017, για τις οποίες έχουν εγγραφεί ανάλογες πιστώσεις για τη µισθοδοσία του αντίστοιχα στους Κ.Α.20-6041 και 20-6054
του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2017 και η οποία κρίνεται απαραίτητη, διότι τους καλοκαιρινούς µήνες ο όγκος των απορριµµάτων
και των αποβλήτων γενικότερα είναι αυξηµένος λόγω της αύξησης του
πληθυσµού από την έλευση των παραθεριστών και τουριστών, επιπρόσθετα δε για την ανάγκη συχνού πλυσίµατος των κάδων απορριµµάτων
κατά τη θερινή περίοδο και για την αποφυγή του κινδύνου για τη δηµόσια υγεία από τη µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών και επιδηµιών από
την συσσώρευση πολλών τόνων σκουπιδιών και λόγω των υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν τους καλοκαιρινούς µήνες.
Αναλυτικά το προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών (ανταποδοτικού χαρακτήρα) του ∆ήµου Αιγιαλείας , είναι το εξής:
- Πέντε (5) ∆Ε Οδηγοί Καθαριότητας &
- ∆έκα οκτώ (18) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
2) Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη των (18) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και των (5) ∆Ε Οδηγών Kαθαριότητας , για χρονική περίοδο οκτώ (8) µηνών, θα βαρύνει τον ΚΑ 20-6041 µε το ποσό των
193.000,00 € για «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και τον ΚΑ
20-6054 µε ποσό 60.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε
την υπ’ αριθ. πρωτ.8911/17-03-2017 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
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- Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισµό του
επόµενου έτους, σε περίπτωση που οι προσλήψεις των ανωτέρω λήξουν
µετά την 31-12-2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 130/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Μαρτίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 131
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 15) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 16) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,
17) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο Θανασούλια, 20) Γεώργιο Ντίνο, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) του µηνός Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµητρίου Μπούνια, µε
αριθ. πρωτ. 8835/17-03-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. : 1)Νικόλαος Μπουζιώτης,
Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων,3) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,4)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών,5)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 6)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 9)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 10) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 11) ∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 12) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 13) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 14) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης και 3)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 110 έως και 151)
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Για το αντικείµενο: « Εκλογή υδρονοµέα για την θερινή αρδευτική
περίοδο έτους 2017 στον Β΄τοµέα µε τις γεωτρήσεις στην Τ.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Eισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση την εκλογή/επιλογή ενός
υδρονοµέα άρδευσης στην Τ.Κ. Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας για
την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2017, έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 και το Β.∆. 339/1960.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07.
4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί
εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006» όπως ισχύει µε το άρθρο 41 του Ν. 4325/2015.
5. Το αριθ. πρωτ. 2/31029/∆ΕΠ-06-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε το οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ.
6. Την αριθ. 13/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας µε την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ενός υδρονοµέα,
ο ορισµός του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου
και ο τοµέας για τον οποίο προορίζεται, η οποία εγκρίθηκε µε την
αριθ. πρωτ. 28038/20-02-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
7. Την αριθ. πρωτ. 6895/02-03-2017 αίτηση που κατατέθηκε από τον
κ. Οικονόµου Γρηγόριο του Ιωάννη σύµφωνα µε την αριθ. 6232/2402-2017 ανακοίνωση/πρόσκληση του ∆ήµου Αιγιαλείας για την
πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για την θερινή αρδευτική περίοδο,
έτους 2017 από 15-05-2017 έως 15-10-2017, όπως καταγράφετε παρακάτω:
Για την θερινή αρδευτική περίοδο, έτους 2017 από 15-05-2017 έως
15-10-2017 για τη µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Β΄ τοµέα µε τις
γεωτρήσεις στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων κατατέθηκε µία
(1) αίτηση:
Α/Α
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ΕΠΩΝΥΜΟ
Οικονόµου

ΟΝΟΜΑ
Γρηγόριος

ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
ΠΑΤΡΟΣ
Ιωάννης Β΄ τοµέας γεωτρήσεις
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Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, είδε την αριθ.πρωτ. 6232/24-02-2017 ανακοίνωση/πρόσκληση του ∆ήµου Αιγιαλείας, την αριθ. πρωτ. 6895/02-032017 αίτηση του Οικονόµου Γρηγορίου, τις διατάξεις του άρθρου 78 του
Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας ΥΠ.ΕΣ., Τα άρθρα 6
και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 και το Β.∆. 339/1960, τις διατάξεις της
παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280),
την αριθ. 2/13197/0022/17-02-2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών και έλαβε υπόψη του την αριθ.13/2017 προηγούµενη απόφαση του
µε την αριθ. πρωτ. 28038/20-02-2017 εγκριτική απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης », ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 4)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την εκλογή-επιλογή του κ .Οικονόµου Γρηγορίου του Ιωάννη, για
την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2017 από 15-05-2017 έως 15-102017, ως υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων της ∆.Ε. Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε περιοχή ευθύνης τον Β΄ τοµέα µε τις
γεωτρήσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 131/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Μαρτίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 144
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 15) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 16) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,
17) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο Θανασούλια, 20) Γεώργιο Ντίνο, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο (22) του µηνός Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµητρίου Μπούνια, µε
αριθ. πρωτ. 8835/17-03-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. : 1)Νικόλαος Μπουζιώτης,
Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων,3) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,4)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών,5)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 6)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 9)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 10) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 11) ∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 12) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 13) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 14) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης και 3)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 110 έως και 151)
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Για το αντικείµενο:« Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση
χρήσης του χώρου της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων (Πύργος) στον
Εθελοντικό Οργανισµό για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό (30ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοίκησης & Αξιοποίησης
∆ηµόσιας και ∆ηµοτικής Περιουσίας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία
έχει ως εξής:
Κε Πρόεδρε, και Σύµβουλοι
Ο Εθελοντικός Οργανισµός για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε το αριθ. πρωτ.: 7121/06-03-2017 έγγραφό του µας ζητά την παραχώρηση της χρήσης του χώρου της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων
(Πύργος) που βρίσκεται στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου του ∆ήµου
Αιγιαλείας, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν Πασχαλινό Παζάρι και
να το χρησιµοποιήσουν ως εκθεσιακό και αποθηκευτικό χώρο, την χρονική περίοδο από 09 έως 12 Απριλίου 2017.
Στο έγγραφό τους µας αναφέρουν ότι θα ήθελαν να µεριµνήσει ο
δήµος για την ηλεκτροδότηση ώστε να µπορέσουν να χρησιµοποιήσουν
ταµειακή µηχανή, αλλά και να υπάρχει φωτισµός στο χώρο τις βραδινές
ώρες. Επίσης επιθυµούν να τους διαθέσουµε τρεις (3) καρέκλες, πέντε (5)
τραπέζια-πάγκους (που θα χρησιµοποιήσουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό χώρο του Πύργου για να εκθέσουν τα είδη τους) και δύο (2) οµπρέλες.
Επιπλέον σας αναφέρουµε ότι ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου µε το αριθ. πρωτ. 80/17-03-2017 έγγραφό του συναινεί µε
την δωρεάν παραχώρηση του χώρου της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων
(Πύργος) στο «Χαµόγελο του Παιδιού».
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα και λαµβάνοντας υπόψη
ότι ο Οργανισµός «Το Χαµόγελο του Παιδιού» δεν διαθέτει µεγάλους
ευεργέτες και στυλοβάτες του είναι οι πολίτες και οι εταιρείες, οι οποίοι
εµπιστευόµενοι το έργο τους, το στηρίζουν έµπρακτα µέσω δωρεών και
χορηγιών, εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση την παραχώρηση του χώρου της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων (Πύργος) του ∆ήµου Αιγιαλείας
στο Οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού» για την χρονική περίοδο
από 09 έως 12 Απριλίου 2017 καθώς και τη µέριµνα για την ηλεκτροδότηση αυτού, αλλά και τη διάθεση τριών (3) καρεκλών, πέντε (5) τραπεζιών-πάγκων (που θα χρησιµοποιήσουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
χώρο του Πύργου για να εκθέσουν τα είδη τους) και δύο (2) οµπρελών ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το την εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου και έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. πρωτ.:
7121/06-03-2017 έγγραφο του Εθελοντικού Οργανισµού «Το Χαµόγελο
του Παιδιού», την υπ’ αριθ. πρωτ. 80/17-03-2017 σύµφωνη γνώµη του κ.
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Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου, το γεγονός ότι ο υπό παραχώρηση δηµοτικός χώρος θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό, τις διατάξεις
του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 08.06.2010), «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων », καθώς επίσης και τoυ άρθρου
65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ/ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 4)
Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση του χώρου της πλατείας των
Υψηλών Αλωνίων (Πύργος), που βρίσκεται στην ∆ηµοτική Κοινότητα
Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, στον Εθελοντικό Οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού», προκειµένου να πραγµατοποιήσουν Πασχαλινό Παζάρι
και να το χρησιµοποιήσουν ως εκθεσιακό και αποθηκευτικό χώρο, για
την χρονική περίοδο από 09 έως 12 Απριλίου 2017, καθώς και τη µέριµνα για την ηλεκτροδότηση αυτού, αλλά και τη διάθεση τριών (3) καρεκλών, πέντε (5) τραπεζιών-πάγκων (που θα χρησιµοποιήσουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό χώρο του Πύργου για να εκθέσουν τα είδη τους)
και δύο (2) οµπρελών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 144 /2017
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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