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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017
Αριθ. Απoφ.: 164
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) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
22) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις δέκα (10) του µηνός Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.30΄ 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.
13598/3-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον
κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,
3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης,5) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης,7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,8) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 163 έως και 225 )
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 119.000,00€, για «Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας έτους 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης προς το Σώµα, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή, λόγω του κατεπείγοντος και κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για το εν λόγω θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης » .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης
λόγω του κατεπείγοντος προκειµένου ο ∆ήµος µας να είναι έτοιµος να
προβεί στις απαραίτητες δράσεις πυροπροστασίας λόγω «έναρξης θερινής περιόδου».
Σε εκτέλεση της αριθ. 13493/2017 χρηµατικής εντολής του Υπ.
Εσωτερικών κατατέθηκαν στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων για
το ∆ήµο µας ποσό 119.000,00€ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 119.000.00€ για την
κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017 » .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 13493/2017 απόφαση του κ.Υπουργού Εσωτερικών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού των 119.000,00 € από ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, για «Κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας έτους 2017».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 164/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

3

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
10 Μαΐου 2017
Αριθ. Απoφ.: 165
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) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
22) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις δέκα (10) του µηνός Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.30΄ 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.
13598/3-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον
κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,
3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης,5) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης,7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,8) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 163 έως και 225 )
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ ποσού 468.869,82 € για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας , ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
προς το Σώµα, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή, λόγω του κατεπείγοντος και κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για το εν λόγω θέµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07. 06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης » .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης λόγω του κατεπείγοντος του θέµατος «για να µπορέσουν να πληρωθούν τα
προνοιακά επιδόµατα»
Σύµφωνα µε την αριθ.13979/2017 χρηµατική εντολή του Ταµείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων κατανεµήθηκε στο ∆ήµο µας ποσό
468.869,82 € για καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 468.869,82 € για
«καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για
τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την αριθ.13979/2017 χρηµατική εντολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού 468.869,82 € για «Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για τους µήνες Μάρτιο και Απρίλιο
2017».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 165/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: 7Ν43Ω6Χ-Ρ59

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 167
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 Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.13598/03.05.2017, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη 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)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/07».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης «περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου».
Την παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί δυνατότητας στους ΟΤΑ, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων
αναγκών, να προσλαµβάνουν προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών.
Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του Ν.4071/2012, σύµφωνα
µε τις οποίες εξαιρείται από την υποχρέωση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 η
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2 του Ν.4325/15 περί εξαίρεσης
του προσωπικού που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών από την αναστολή
διορισµών και προσλήψεων.
Το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε Ν.3812/2009, περί εξαίρεσης των δίµηνων συµβάσεων από τις διατάξεις του Ν.2190/94.
Τις αυξηµένες ανάγκες του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας για πρόληψη προσωπικού εν όψει
της νέας αντιπυρικής περιόδου του έτους 2017 και τις ανάγκες καθαρισµού-καλλωπισµού των ακτών εν όψει της θερινής περιόδου.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόµων, ως ακολούθως:
Α)Όσον αφορά τη νέα αντιπυρική περίοδο του έτους 2017 για την
αντιµετώπιση των αναγκών πρόληψης, τον καθαρισµό των δασών και
την αποφυγή πυρκαγιών, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη δέκα (10) α-
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τόµων των παρακάτω ειδικοτήτων για την περίοδο από 01.06.2017 έως
31.07.2017:
ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Β)Όσον αφορά τη θερινή περίοδο και τις ανάγκες καθαρισµούκαλλωπισµού των ακτών από τη ρύπανση που προκαλείται από τους επισκέπτες αυτών, κρίνεται απαραίτητη και ουσιαστική η πρόσληψη δέκα
(10) ατόµων των παρακάτω ειδικοτήτων για την περίοδο από 01.08.2017
έως 30.09.2017:
ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
Εισηγούµαι την πρόσληψη είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του Ν.
3584/07 για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου µας µε τις κάτωθι ειδικότητες:
Α ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Για το χρονικό διάστηµα από 01.06.2017
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ έως 31.07.2017
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Β ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Για το χρονικό διάστηµα από 01.08.2017
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ έως 30.09.2017
∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, συνόλου είκοσι (20) ατόµων, θα βαρύνει τους Κ.Α.
35-6041.001 (Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) ποσού 36.000,00 € και Κ.Α.30-6054.001 ποσού 9.500,00 € (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την αριθ.14277/09.05.
2017 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την πρόβλεψη πιστώσεων και τις αριθ.Α-969 (14307/9.5.2017) και Α-970
(14308/9.5.2017) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά».
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 πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου, διάρκειας δύο µηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών
ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω των αυξηµένων α4
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ναγκών του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, εν όψει της νέας αντιπυρικής περιόδου έτους 2017 αλλά και των αναγκών καθαρισµού-καλλωπισµού των ακτών εν όψει της
θερινής περιόδου, την υπ’ αριθ.πρωτ.14277/09.05.2017 Βεβαίωση της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας για την πρόβλεψη πιστώσεων, τις υπ’ αριθ.Α-969 (14307/09.05.2017) και Α-970
(14308/09.05.2017) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της εν
λόγω ∆ιεύθυνσης, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
206 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», της παρ.22 του
άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», της παρ.2 του άρθρου 8 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», του εδ.ιε της παρ.2 του άρθρου
1 του Ν.3812/2009 (Φ.Ε.Κ.234/τ.Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες 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 Καλαµίδας και 2)∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση πρόσληψης είκοσι (20) ατόµων µε σύµβαση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας δύο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε τις κάτωθι ειδικότητες:
ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΓια το χρονικό διάστηΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Α
µα από 01.06.2017
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟ- έως 31.07.2017
ΡΙΑΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
Για το χρονικό διάστηΒ
µα από 01.08.2017
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟ- έως 30.09.2017
ΡΙΑΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού (είκοσι ατόµων), θα βαρύνει τους Κ.Α.35-6041.001
(Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) ποσού 36.000,00 €
και 30-6054.001 ποσού 9.500,00 € (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε
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σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 167/2017.
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
10 Μαΐου 2017
Αριθ. Απoφ.: 170
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) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
22) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις δέκα (10) του µηνός Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.30΄ 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.
13598/3-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον
κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσι-
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ας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. : 1)Νικόλαος Μπουζιώτης,
Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού,2) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,
3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης,5) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης,7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,8) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 163 έως και 225 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πέµπτης (5ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 98/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης πέµπτης (5ης)
αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2017», η οποία είχε εκ των προτέρων διανεµηθεί στους αρχηγούς των
δηµοτικών παρατάξεων-δηµοτικούς συµβούλους.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.98/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την (5η) αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.
651/2016 απόφασή του περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και
στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 251131/ 12-1-2017
όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας
& Ιονίου, την υπ’ αριθ.1/2017 προηγούµενη απόφασή του περί πρώτης
(1ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 13720/25-01-17 όµοια
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.59/2017 προηγούµενη απόφασή του περί δεύτερης
(2ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.34779/20-02-17 όµοια
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.68/2017 προηγούµενη απόφασή του περί τρίτης (3ης)
αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017,
η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.46233/1-03-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου,την
υπ’ αριθ.110/2017 προηγούµενη απόφασή του περί τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.70857/4-04-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς
επίσης του Β/τος 17.5/15-6-1959, τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77
του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/23.07.2013) και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1)
Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Θεοφάνη
Σπηλιόπουλου, 4) Βασιλείου Φιλιππόπουλου,5) Βασιλείου Τοµαρά, 6)
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Χρήστου Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα και των κ.κ.: 7) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 8) Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου που
δήλωσαν «παρών», (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος & 4) Ευστράτιος Βαρδάκης, εποµένως κατά
πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της πέµπτης (5ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
98/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού
Σύµφωνα µε την 26945/31-7-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
7028/2004 (Β $ 253) απόφασης» ο ∆ήµος µας θα πρέπει να προβεί σε υποχρεωτική
αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 όπως αυτή καθορίζεται
από το άρθρο 6 της ΚΥΑ :
Άρθρο 6
Υποχρεωτικές Αναµορφώσεις Π/Υ
Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραµήνου του 2017, οι δήµοι και
τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως
αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2016, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Για τον υπολογισµό του οριστικού ταµειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσηµη κατάσταση συµφωνίας διαθεσίµων και ταµειακού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 31.12.2016 η
οποία αποτελεί προσαρµογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων
σε τράπεζες –όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασµών-λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα µετρητά του ταµείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και µη ενταλµατοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν αναµορφώνεται το ταµειακό υπόλοιπο έως
έξης :
Αυξάνονται
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
5119.

οι παρακάτω ΚΑ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου.
5123.
Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών.
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111
νεται στο ποσό των 1.279.051,40 €

ΠΟΣΟ ΣΕ €
616.411,01

661.221,58

διαµορφώ-
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2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού
Σύµφωνα µε την 26945/31-7-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
7028/2004 (Β $ 253) απόφασης» ο ∆ήµος µας θα πρέπει να προβεί σε υποχρεωτική
αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 όπως αυτή καθορίζεται
από το άρθρο 6 της ΚΥΑ:
Άρθρο 6
Υποχρεωτικές Αναµορφώσεις Π/Υ
Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραµήνου του 2017, οι δήµοι και
τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως
αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2016, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που µπορεί
να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑ∆Α I (συνολικό άθροισµα της οµάδας) µε
βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι
στον Π/Υ 2017 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για τα έτη 2015 ή
2016. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, µε βάση τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης
του έτους 2015 και το έτος 2016 κλείσει τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναµορφώνεται στο ύψος ποσού του 2015.
Β) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ
Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑ∆Α II (ΚΑΕ 32) τα πραγµατικά ποσά και, σύµφωνα µε αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό
που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» µε βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραµµένων ποσών στον Π/Υ του 2017 για τους
ΚΑΕ 32 και 85 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016. Στην περίπτωση, που το
εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι µικρότερο του επιτρεπόµενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση του
προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριµένο ΚΑΕ.
∆) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ
Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής(π.δ 315/99) της 31.12.2016. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ
2017 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως
αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων
Από την εκτέλεση των προϋπολογισµών των οικονοµικών ετών 2015 και 2016 προκύπτουν τα εξής:

5

Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι

ΟΜΑ∆Α Ι
Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ
ΚΑ
01
02
03
04
05
07
11
14
15
16
21
22

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2015
2016
2017
70.862,60
53.228,70
120.000,00
32.711,74
28.258,12
40.000,00
5.668.330,88
5.865.092,46
5.780.881,67
1.074.922,31
1.033.499,56
1.572.684,22
715.327,63
903.251,64
753.000,00
434.870,26
17.150,00
624.500,00
69.665,98
0
0,00
50.000,00
50.000,00
18.000,00
323.808,70
343.632,74
480.215,56
1.621,27
20.516,00
10.000,00
377.503,96
519.788,84
520.000,00
3.561,32
5.949,17
155.000,00
8.823.186,65

8.758.880,41

10.074.281,45

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 2015-2016

-64.306,24
8.823.186,65

ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ
ΜΕ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
2017 ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

-1.251.094,73

Β) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ
ΟΜΑ∆Α ΙΙ
Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
2015
2016
ΚΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ
32
ΕΣΟ∆Α 3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Απαιτήσεις (βεβαιωθέντα)
ΠΟΕ -οµάδα εσόδων «32»
ΕΣΟ∆Α ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ
ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ
2017

1.327.716,02€

760.088,48€ 567.627,54€
9.455.217,21
8.140.302,84
1.314.714,37

13.001,65

∆ΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

1.327.716,02
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα αναµορφώνονται οι Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2017 µειώνοντας τα ποσά που είναι εγγεγραµµένα σε αυτούς όπως αντίστοιχα αυτά
περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2017
ΜΕΙΩΣΗ
ΒΑΣΗ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ

ΚΑ
0111
0112
0122
0125
0129.001
0211
0413
0434.001
0441
0461
0463
0469
0471
0511
1511
1512
1516
2115
2118
2119.002
2119.003
2211.001
2211.004

Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ)
Μισθώµατα βοσκησίµων εκτάσεων (άρθρο 5 Β∆24/9-20/1958,
άρθρο 31 Ν∆ 4260/62)
Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958)
∆ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β∆ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν
2130/93)
Λοιπά έσοδα από ακίνητα - µισθώµατα περιπτέρων
Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες
∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
Εκκενώσεις βόθρων
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)
∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80, άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94)
Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99,
άρθρο 25 Ν 3468/06)
Λοιπά δυνητικά τέλη
Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆
356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)
Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο
31 Ν 2130/93)
Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών
Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από µισθώµατα από αστικά ακίνητα
Τακτικά έσοδα ΠΟΕ τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων
Εσοδα ΠΟΕ από ΚΟΚ
Πρόστιµα ΠΟΕ κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

-20.000,00
-15.000,00
-10.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-10.000,00
-100.000,00
-30.000,00
-120.000,00
-20.000,00
-100.000,00
-50.000,00
-5.000,00
-350.000,00
-25.000,00
-150.000,00
-20.000,00
-100.000,00
-20.000,00
-6.094,73
-20.000,00
-35.000,00
-35.000,00
-1.251.094,73

Επίσης σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα αναµορφώνονται οι Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-8511.

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
13.001,65

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 40.958,32€
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3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Αύξηση Κ.Α. εξόδων ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Πρόνοιας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε την ενίσχυση ΚΑ εξόδων που αφορά την οργάνωση κοινωνικών
δραστηριοτήτων για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων που έχουν προγραµµατιστεί
από την κοινωνική υπηρεσία ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6473.
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των39.958,32€

4 Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Αύξηση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναµορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί καθότι κατά την σύνταξή του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου έτους 2017
δεν εγγράφηκαν δαπάνες γιατί δηµιουργήθηκαν µεταγενέστερά άρα πρέπει να προβούµε σε αναµόρφωση αυτού για την ορθή αποτύπωση και την ορθή εκτέλεση αυτού
ως παρακάτω:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6232.
Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
9.500,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των30.458,32€

5 Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση & δηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/νσης ∆όµησης προκειµένου για την ορθότερη απεικόνιση των ΚΑ του προϋπολογισµού και αφού λάβαµε υπόψη τις ανάγκες της Υπηρεσίας µας προτείνεται η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2017 ως κάτωθι:

•

Α. Την αλλαγή τίτλου του παρακάτω κωδικού:

Από:
40-7412.001

Μελέτη πράξης αναλογισµού και τακτοποίησης για τη διάνοιξη οδού στην
Παραλία Ακράτας

Σε:
40-7412.001

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

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αναθεώρηση µε σηµειακές τροποποιήσεις σχεδίου πό40-7412.001
5.000,00
λεως παραλίας Συλίβαινας ∆.Ε. Ακράτας
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Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
40-7412.007
Τοπογραφικές µελέτες ∆Ε Αιγίου
40-7412.008
40-7412.009
40-7412.010
40-7412.011
40-7412.012

Τοπογραφικές µελέτες ∆Ε Ακράτας
Τοπογραφικές µελέτες ∆Ε Αιγείρας
Τοπογραφικές µελέτες ∆Ε ∆ιακοπτού
Τοπογραφικές µελέτες ∆Ε Συµπολιτείας
Τοπογραφικές µελέτες ∆Ε Ερινεού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.000,00

-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00

∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Τοπογραφικές µελέτες ∆ήµου Αιγιαλείας
40-7412.013
30.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των25.458,32€

5 Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Αύξηση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναµορφώνονται ο παρακάτω κωδικός καθότι κατά την σύνταξή του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου έτους 2017
το εγγεγραµµένο ποσό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών όπως αυτές έχουν
διαµορφωθεί έως σήµερα ως παρακάτω:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6736.
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία
13.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 12.458,32€

6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Αύξηση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση Κ.Α.
Εσόδων ανά Υπηρεσία
Με εισήγηση του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας αναµορφώνονται οι παρακάτω
κωδικοί καθότι κατά την σύνταξή του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου έτους 2017 έγιναν µε πρόβλεψη της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας του ∆ήµου Πατρέων που ασκούσε την αρµοδιότητα των προνοιακών επιδοµάτων για λογαριασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας άρθρο 95 παρ. 2 ν.3852/10 . Οι δικαιούχοι έχουν αυξηθεί από την σύνταξη του Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2017 έως και σήµερα µε αποτέλεσµα για την κάλυψη της δαπάνης να απαιτείται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
ως κάτωθι:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

0621.001

Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδοµάτων

1.434.777,09

Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
15-6741.012
Επίδοµα Απροστάτευτων παιδιών
3.411,80
15-6741.001
Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας
677.173,28
Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία,
15-6741.002
84.891,36
αιµορροφυλία, AIDS
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15-6741.004
15-6741.005
15-6741.006
15-6741.007
15-6741.008
15-6741.009
15-6741.010
15-6741.013

Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης
Επίδοµα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασµένους
Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής
Επίδοµα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών
Επίδοµα Παραπληγικών, Τετραπληγικών ∆ηµοσίου
Επίδοµα Τυφλότητας
Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα
Επίδοµα οµογενών-προσφύγων

302.604.68
44.584,47
900,54
31.138,60
41.869,81
217.208,02
30.570,87
423,66

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 12.458,32€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 170/2017
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
10 Μαΐου 2017
Αριθ. Απoφ.: 171
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) Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) του µηνός
Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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. 13598/3-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο
Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)
Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,5) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,6) Παναγιώτης Μαρίνος,
Τ.Κ.Τεµένης,7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,8) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 163 έως και 225 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας οικον. έτους 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της αριθ.11/2017 απόφασης του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας, σχετικά µε την έγκριση της πρώτης (1ης )
αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας οικον. έτους 2017, το οποίο έχει ως εξής:
«
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2017:
• Ως προς τα έσοδα, αναµορφώνεται το ποσό του Κ.Α.5111.0001Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα από 287.233,05
Ευρώ σε 281.776,21 Ευρώ, το ποσό Κ.Α. 0111 – Μισθώµατα από αστικά
ακίνητα (άρθρο 253 ∆ΚΚ) , από 95.000,00 Ευρώ σε 108.910,41 Ευρώ και
το ποσό του Κ.Α. 0127 – ∆ικαιώµατα χρήσης λιµενικών χώρων από
8.000,00 Ευρώ σε 11.500,00 Ευρώ.
• Ως προς τα έξοδα, αναµορφώνονται τα ποσά των ανάλογων Κ.Α. και µε
βάση την Κ.Υ.Α. 239769/26-07-2016 κοινής υπουργικής απόφασης όπως
εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του ∆.Λ.Τ.Α. και αναλύθηκε παραπάνω µε βάση
τον πίνακα ∆απανών ».
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ. 11/2017 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας, που αφορά την 1η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 669/2016 απόφασή του
περί έγκρισης προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων οικονοµικού έτους 2017 του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆, την υπ’ αριθ. πρωτ.
252812/19-01-2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 (∆.Κ.Κ.), καθώς 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», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην τoυ δηµοτικού συµβούλου κ.Χρήστου Λαϊνά που ψήφισε κατά, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Ευστράτιος Βαρδάκης, κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την υπ’ αριθ.11/2017 απόφαση ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Αιγιαλείας», σχετικά µε την πρώτη
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(1η) αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας οικον. έτους 2017, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης , ως έχει .Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 171/2017
O Γραµµατέας
O 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
10 Μαΐου 2017
Αριθ. Απoφ.: 172
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) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
22) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις δέκα (10) του µηνός Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.30΄ 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.
13598/3-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον
κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,
3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης,5) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης,7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,8) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 163 έως και 225 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση τρίτης (3ης ) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» οικονοµικού έτους 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 69/2017 απόφασης του
∆ιοικ/κού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας », που
αφορά την τρίτη (3η ) αναµόρφωση του προϋπολογισµού του, το οποίο
έχει ως εξής:
« ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει τη τρίτη (3η) Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας», οικονοµικού έτους 2017, ως ακολούθως:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
3ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 Σύµφωνα µε την 26945/31-7-2015 ΚΥΑ

Σύµφωνα µε την 26945/31-7-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – τροποποίηση της
υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β = 253) απόφασης» ο ∆ήµος µας θα πρέπει να προβεί σε
υποχρεωτική αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 6 της ΚΥΑ :
Άρθρο 6
Υποχρεωτικές Αναµορφώσεις Π/Υ
Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραµήνου του 2017 , οι
δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε
βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα
και µεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2016, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες,
θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που
µπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑ∆Α I (συνολικό άθροισµα της
οµάδας) µε βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραµµένων εσόδων
της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι στον Π/Υ 2017 δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις
εισπράξεις που πραγµατοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της
οµάδας για τα έτη 2015 ή 2016. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, µε βάση
τα στοιχεία µέχρι το µήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑ∆Α Ι ποσά µεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2015 και το έτος 2016 κλείσει
τελικά µε χαµηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναµορφώνεται στο ύψος
ποσού του 2015.
∆) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

3

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο
των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της
Γενικής Λογιστικής(π.δ 315/99) της 31.12.2016. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης για αποπληρωµή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2017 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να
καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων
Από την εκτέλεση των προϋπολογισµών των οικονοµικών ετών 2015 και 2016
προκύπτουν τα εξής:
Α) ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι
Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ
ΚΑ
01
02
04
05
07
ΣΥΝΟΛΟ

∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟ∆ΩΝ
2015-2016
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΠΟΥ ∆ΥΝΑΤΑΙ
ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ
2017 ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΜΑ∆Α Ι
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2015
2016
4.217,00
6.862,00
1.527.94
1.680.44
14.003.41
121.646.36
40.929.00
45.185.00
764.958.92
884.958.92
825.636.27
960.332.72

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ
2017
25.000,00
0,00
10.000,00
50.000,00
993.303,18
1.078.303,18

-134.696,45
960.332,72

-117.970,46

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από τον παραπάνω πίνακα αναµορφώνονται οι Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 αυξάνοντας τα ποσά που είναι εγγεγραµµένα σε αυτούς όπως
αντίστοιχα αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2016
ΚΑ
0718.003 Εσοδα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις

ΑΥΞΗΣΗ ΒΑΣΗ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
-117.970,46 €

ΕΠΙΣΗΣ
Σύµφωνα µε την 26945/31-7-2015 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισµού των δήµων και των νοµικών προσώπων , οικονοµικού
έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β = 253) απόφασης» το
νοµικό µας πρόσωπο θα πρέπει να προβεί σε υποχρεωτική αναµόρφωση του
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 6 της ΚΥΑ :
Άρθρο 6
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Υποχρεωτικές Αναµορφώσεις Π/Υ
Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραµήνου του 2017 , οι δήµοι και
τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές µε βάση τις οποίες
κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναµόρφωσή του, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα και µεγέθη τους, όπως αυτά θα
έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2016, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Για τον υπολογισµό του οριστικού ταµειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσηµη κατάσταση συµφωνίας διαθεσίµων και ταµειακού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 31.12.2016 η
οποία αποτελεί προσαρµογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων
σε τράπεζες –όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασµών-λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα µετρητά του ταµείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και µη ενταλµατοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν αναµορφώνεται το ταµειακό υπόλοιπο έως
έξης :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
5111.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά
έσοδα για την καλυψη υποχρεωσεων παρελθόντων ετων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-96.355,48

2. .Μειώνεται Κ.Α. 00-8115. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό
των 11.614,00€ Λαµβάνοντας υπόψιν , όπως αυτά θα έχουν διαµορφωθεί την
31.12.2016.
3. .Μειώνεται Κ.Α. 00-8115. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό
των 28.699,34 σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 276 Ν. 3463/2006
(Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων) όπου ορίζεται ότι «Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. εφαρµόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται», τις διατάξεις των άρθρων 247280 του Αστικού Κώδικα σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 90-94 Ν.
2362/95 σχετικά µε τον υπολογισµό της πενταετούς παραγραφής, υποπίπτουν σε πενταετή παραγραφή οι απαιτήσεις προµηθευτών από το τέλος του οικονοµικού έτους
εντός του οποίου γεννήθηκε η απαίτηση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη.
4.Αυξάνεται ο Κ.Α. 1212. Από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (µέσω του
ΕΣΠΑ) µε το ποσό των 152.108,07€ γιατί δεν είχαν υπολογιστεί κατά την σύνταξη
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 οι ωφελούµενες µητέρες αφού µπορούσαν να υποβάλουν αιτήσεις και να ενταχτούν των Οκτώβριο 2017,µε αποτέλεσµα
να µην µπορούµε να υπολογίσουµε το ύψος των εσόδων µας .
5.Αυξάνεται ο Κ.Α. 10-6266.006 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
ΓΗΠΕ∆ΩΝ
Μετά από έλεγχο και αιτήµατα για την αποκατάσταση τµηµάτων περιφράσεων των
γηπέδων που υπέστησαν ζηµίες από τα ακραία καιρικά φαινόµενα κρίνεται αναγκαία
η ενίσχυση του ανωτέρου Κ.Α. εξόδων για την κάλυψη της ανάγκης που έχει προκύψει µε το ποσό των 5.000,00 € διαµέσου του αποθεµατικού .
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6.Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6262.005 Εκσυγχρονισµός & Συντήρηση αθλητικών Εγκαταστάσεων ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας-Ερινεού-Συµπολιτείας.
Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε η ανάγκη για εκσυγχρονισµό όλων των αθλητικών
εγκαταστάσεων των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση
του ανωτέρω Κ.Α. εξόδων µε το ποσό των 5.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης
που θα προκύψει από τις εργασίες για το εκσυγχρονισµό των αθλητικών εγκαταστάσεων, διαµέσου του αποθεµατικού.
7.Αυξάνεται ο Κ.Α. 00-6116. Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
Ενισχύεται ο ανωτέρω Κ.Α. µε το ποσό των 1.000,00€, για την κάλυψη της δαπάνης
που δεν είχε προϋπολογισθεί στο ύψος που προβλέπεται να ανέλθει το έτος 2017,
διαµέσου του αποθεµατικού.
8.Τακτοποιούνται οι κάτωθι Κ.Α. Εσόδων
Μειώνεται ο Κ.Α. 4211. Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής µε το ποσό των 10.000,00€ και εγγράφεται ο Κ.Α. Εσόδων 4219.
Επιστροφή εν γένει χρηµάτων µε το ποσό των 10.000,00€ αντίστοιχα, που εκ παραδροµής είχαν εγγραφεί οι πιστώσεις αντίθετα τους Κ.Α.
9.Αυξάνεται ο Κ.Α. 15-6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
Ενισχύεται ο ανωτέρω Κ.Α. µε το ποσό των 3.000,00€, για την κάλυψη της δαπάνης
που δεν είχε προϋπολογισθεί στο ύψος που προβλέπεται να ανέλθει το έτος 2017,
διαµέσου του αποθεµατικού.
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

658,82€
-62.217,87€
117.313.34€
29.754,29€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 69 /2017 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ.69/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
του ∆ήµου Αιγιαλείας» και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 666/19-122016 απόφαση του µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός οικ. έτους
2017 του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. και επικυρώθηκε από την Αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου – ∆ιεύθυνση
∆ιοίκησης – Τµήµα Προσωπικού µε αριθ. πρωτ. 10141/25-1-2017, τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών
συµβούλων κ.κ.: 1) κ.Χρήστου Λαϊνά που ψήφισε κατά και 2) Κων.
Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2) ∆ηµήτριος Τρια-
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νταφυλλόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» που αφορά την
τρίτη (3η) αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης , ως έχει .Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 172/2017
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
10 Μαΐου 2017
Αριθ. Απoφ.: 175
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) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
22) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις δέκα (10) του µηνός Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.30΄ 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.
13598/3-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον
κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,
3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 5) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,6) Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης,7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,8)
Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 163 έως και 225 )
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Για το αντικείµενο:«Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού
δανείου αναχρηµατοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας µε το Τ.Π. και ∆ανείων, σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2
του άρθρου 81 του Ν.4316/2014».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
θέτει υπόψη του Σώµατος την υπ’ αριθ. 116/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία εκ των προτέρων είχε διανεµηθεί στους αρχηγούς των δηµοτικών παρατάξεων.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε το υπ’ αριθ. 20077/
10-4-2017 έγγραφο & την αριθ.72/2017 Πράξη του Ζ΄ Κλιµακίου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία δηλώνεται το κώλυµα υπογραφής του
υποβληθέντος σχεδίου δανειακής σύµβασης, σύµφωνα µε την υπ’αριθ.
670/2016 προηγούµενη απόφασή του, λόγω του ότι τα εκχωρηθέντα έσοδα δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση του δανείου δεδοµένου ότι σε αυτά περιλαµβάνονται τα ανταποδοτικά τέλη φωτισµού & καθαριότητας,
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης τα οποία πρέπει να διατίθενται για
την κάλυψη των αντίστοιχων ανταποδοτικών δηµοτικών υπηρεσιών και
δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν για την καταβολή των δόσεων τέτοιου δανείου, το υπ’ αριθ.43027/12-4-2017 έγγραφο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε το οποίο ύστερα από την αριθ.(0) 19009
Φ.Ερ.8662 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, προτείνεται να απαλειφθεί ο επίµαχος όρος από όλες τις σχετικές συµβάσεις µε
τους ∆ήµους και απεστάλη νέο σχέδιο δανειστικού συµβολαίου στο οποίο δεν περιλαµβάνεται ο συγκεκριµένος όρος και έλαβε υπόψη του την
υπ’ αριθ. 116/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, « περί αποδοχής όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηµατοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αιγιαλείας Ν.
Αχαΐας µε το Τ.Π. και ∆ανείων, σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου
81 του Ν.4316/2014», τους όρους της νέας δανειακής σύµβασης, όπως
αυτοί τέθηκαν µε το υπ’ αριθ.43027/12-4-2017 έγγραφο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, την ανάγκη λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τον εν λόγω Χρηµατοπιστωτικό
Οργανισµό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των παρ.1 & 2 του άρθρου 81
του Ν.4316/2014 (Φ.Ε.Κ.270/τ.Α/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου
άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 65 &
262 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, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Βασιλείου Φιλιππόπουλου, 2) Χρήστου Λαϊνά & 3) Κων3

σταντίνου Παπακωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών», (σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος , 4) Ευστράτιος Βαρδάκης και 5) Νικόλαος Θανασούλιας, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Α) Εγκρίνει την ανάκληση της αριθ. 670/2016 προηγούµενης απόφασής του, περί «Αποδοχής όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου αναχρηµατοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας µε το Τ.Π και ∆ανείων, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 81 του Ν. 4316/2014», βάσει της υπ’ αριθ.272/2016 απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία καταρτίστηκαν οι όροι για την χορήγηση δανείου, συνολικού ποσού 5.765.574,00€
που αντιστοιχούσε στο άληκτο κεφάλαιο την 31/12/2015, για την αναχρηµατοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου µας.
Β) Εγκρίνει την αποδοχή των κατωτέρω όρων της νέας δανειακής
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, όπως αυτοί καταρτίσθηκαν µε την υπ’ αριθ.116/2017
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έθεσε
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων
σύµφωνα µε το αριθ. 43027/12-4-2017 έγγραφό του µε θέµα «Αποστολή
νέου σχεδίου δανειστικού συµβολαίου για τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο», έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της διενέργειας προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας
από το Ζ' Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύµφωνα µε το άρθρο 278
του Ν.3852/2010, για την χορήγηση δανείου συνολικού ποσού ευρώ
5.391.784,74 που αντιστοιχεί στο άληκτο κεφάλαιο την 1/1/2017, το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω:
Α) ποσό 3.916.464,40 € για συναφθέντα δάνεια επενδυτικών σκοπών
Β) ποσό 1.475.284,34€ για συναφθέντα δάνεια ληξιπρόθεσµων
οφειλών,
αποκλειστικά και µόνο για την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του ∆ήµου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας µε το Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, προς εξυγίανσή του και οι οποίοι έχουν ως παρακάτω:
1. Επιτόκιο χορήγησης:
Για επενδυτικούς σκοπούς
-Σταθερό επιτόκιο 5,02% για τα τρία [3] πρώτα χρόνια,
-Σταθερό επιτόκιο 6,02% για τα επόµενα επτά [7] χρόνια και
-Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6 µηνών + Περιθώριο κέρδους 4,30%,
για τα υπόλοιπα δέκα [10] χρόνια.
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Για ληξιπρόθεσµες οφειλές
-Σταθερό επιτόκιο 5,02% για τα τρία [3] πρώτα χρόνια,
-Σταθερό επιτόκιο 6,02% για τα επόµενα επτά [7] χρόνια και
-Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor 6 µηνών + Περιθώριο κέρδους 4,30%,
για τα υπόλοιπα πέντε [5] χρόνια.
Ως Euribor νοείται το επιτόκιο, όπως αυτό δηµοσιεύεται στις 11:00 π.µ.
ώρα Βρυξελλών κατά την ηµεροµηνία που συµπίπτει µε δύο (2) σχετικές εργάσιµες ηµέρες πριν την πρώτη ηµέρα της σχετικής περιόδου, στη
σελίδα του Reuters EURIBOR 01 ή σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα αντικατάστασής της. Αν η τιµή του EURIBOR είναι µικρότερη του µηδενός
{0} τότε θα υπολογισθεί στο µηδέν {0}.
2. Επιτόκιο υπερηµερίας: µία (1) ποσοστιαία µονάδα πάνω από τα
εκάστοτε ισχύοντα συµβατικά επιτόκια.
3. Η διάρκεια της αναχρηµατοδότησης ορίζεται :
Α. σε είκοσι [20] έτη για τα συναφθέντα δάνεια επενδυτικών σκοπών.
Β. σε δέκα πέντε [15] έτη τα συναφθέντα δάνεια ληξιπρόθεσµων
οφειλών .
4. Η έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου της αναχρηµατοδότησης
ορίζεται η 1-1-2017 αν η σχετική διαδικασία συνοµολόγησης ολοκληρωθεί µέχρι 30.06.2017, µε ανάλογη αναπροσαρµογή της τοκοχρεωλυτικής δόσης από τον επόµενο µήνα της συνοµολόγησης
και συµψηφισµό της διαφοράς που θα προκύψει µεταξύ των δόσεων που τυχόν έχουν παρακρατηθεί από 1-1-2017, ή η 1-1- του
επόµενου έτους συνοµολόγησης, εφόσον δεν συνοµολογηθεί έως
30-6-2017, µε υπολογισµό ενδιάµεσων τόκων από την ηµεροµηνία
της εκταµίευσης µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης εξυπηρέτησης. Το
ποσό δε των ενδιάµεσων τόκων, θα καταβληθεί από τον ∆ήµο την
ηµέρα της εκταµίευσης ή θα παρακρατηθεί από τα διερχόµενα έσοδα Κ.Α.Π. του ∆ήµου.
5. Το δάνειο θα εξοφληθεί τοκοχρεωλυτικά κατά το σύστηµα της
σύνθετης χρεολυσίας, µε ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις που θα
υπολογίζεται µε βάση τα επιτόκια που ορίζονται κάθε εξάµηνο και
ισχύουν από την 1/1 και 1/7 κάθε έτους σύµφωνα µε τον 1ο όρο
της παρούσας, θα καταβάλει δε ο οφειλέτης στο δανειστή, κατά τα
εκτιθεµένα ειδικότερα στον 9ο όρο του παρόντος συµβολαίου,
τους πρώτους έντεκα (11) µήνες κάθε χρόνου (1η Ιανουαρίου έως
30 Νοεµβρίου) από την έναρξη της διάρκειας και µέχρι τη λήξη
του δανείου, το ένα ενδέκατο (1/11) της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής
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δόσης, ώστε να έχει καταβληθεί ολόκληρη η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση, στις 31∆εκεµβρίου κάθε χρόνου, που είναι η ηµεροµηνία λήξης της.
Ενδεικτική ετήσια τοκοχρεολυτική δόση :
Για επενδυτικούς σκοπούς
- 314.800,39 € για τα πρώτα 3 χρόνια [ σταθερή ],
- 338.722,57 € για τα επόµενα 7 χρόνια [ σταθερή ] και
- 311.679,83 € για τα επόµενα 10 χρόνια [ ενδεικτική ],
Για ληξιπρόθεσµες οφειλές
- 142.324,48 € για τα πρώτα 3 χρόνια [ σταθερή ],
- 150.458,18 € για τα επόµενα 7 χρόνια [ σταθερή ] και
- 143.489,08 € για τα επόµενα 5 χρόνια [ ενδεικτική ],
6. Κάθε δόση περιλαµβάνει τον ετήσιο τόκο στο κεφάλαιο που οφείλεται και το χρεολύσιο που αναλογεί σε κάθε χρόνο.
7. Για την ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους,
τόκους των τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου και ο δανειστής δικαιούται να εισπράττει την εκάστοτε οφειλοµένη δόση:
α) από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και µελλοντικά, τις προσόδους του, τα
µισθώµατα τις προς αυτόν χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή τρίτους, παρούσες και µελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύµφωνα µε τον Ν.2503/97 άρθρο 11
παρ.29Β5, και µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του
Ν.3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε τη
διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό
που απαιτείται για την κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του
δανείου και δηλώνει ότι ποσό ίσο µε την τοκοχρεωλυτική δόση του συνοµολογούµενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή ούτε θα συµβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης
του δανείου.
Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση µετά των εν γένει τόκων, εξόδων κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα έσοδα
του οφειλέτη ίσα µε το ποσό του δανείου.
β) Οι υφιστάµενες εκχωρήσεις κατά το χρόνο σύναψης των αναχρηµατοδοτούµενων δανειακών συµβάσεων διατηρούνται και ως προς την εξασφάλιση των νέων συµβάσεων, βάσει της παρ. 2β του άρθρου 73 του
Ν. 4445/2016.
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γ) Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου το Τ.Π και ∆ανείων δύναται να
προβαίνει σε:
1) Εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων ή µέρους αυτών για το ποσό του
δανείου εφόσον τα ακίνητα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά απαλλοτριώσεως υπό τη γενική του όρου
έννοια.
2) Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή µέρους αυτών για το ποσό του δανείου εφόσον τα κινητά αυτά ανήκουν κατά κυριότητα στον δανειολήπτη και είναι δεκτικά µεταβιβάσεως.
3) Παροχή εγγύησης υπέρ του δανειολήπτη εκ µέρους αναγνωρισµένων
πιστωτικών ιδρυµάτων ή χρηµατοπιστωτικών οργανισµών της Ελλάδας και του εξωτερικού ή ενωσιακών οργάνων ή διεθνών οργανισµών
που έχουν µεταξύ των σκοπών τους την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.
δ) Εάν κατά τη διάρκεια του δανείου η αξία της ασφάλειας που έχει εκχωρηθεί, έχει µειωθεί και δεν κρίνεται από το Ταµείο επαρκής για
την εξασφάλιση του δανείου, ο οφειλέτης οφείλει να τη συµπληρώσει
κατά τη σχετική υπόδειξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου,
διαφορετικά το δάνειο γίνεται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό [άρθρο 10
Π∆ 169/2013.
8. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει εµπρόθεσµα δύο
οποιεσδήποτε ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η καθυστέρηση δύο οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου, µετά από αίτηση
του ∆ήµου εντός έξι (6) µηνών από την εποµένη της λήξης της
δεύτερης ανωτέρω δόσης, δηλαδή:
Η υπερηµερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούµενες
ετήσιες τοκοχρεωλυτικές δόσεις που οφείλονται, από την εποµένη
της λήξης της δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή
από το δάνειο, από την ηµεροµηνία που χρεώνονται. Σε περίπτωση
τέτοιας υπερηµερίας χωρίς καµιά άλλη διατύπωση ή όχληση του
οφειλέτη, όλο το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και
πριν την λήξη του, το δε παρόν συµβόλαιο κηρύσσεται από τώρα ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος εκτελεστός και εκκαθαρισµένος, µε ειδική προς τούτο συµφωνία και αποτελεί νόµιµο τίτλο είσπραξης κατά τον Κ.Ε.∆.Ε.
Το δικαίωµα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων στηρίζεται στο άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98.
9. Για το σκοπό αυτό ο οφειλέτης παραγγέλλει µε το παρόν από τώρα
τον ταµία του και όσους άλλους εισπράττουν έσοδά του, τους µισθωτές των ακινήτων του και τα πιστωτικά ιδρύµατα που τηρούν ή
θα τηρούν λογαριασµό του, θεωρούµενοι θεµατοφύλακες, να καταθέτουν από την 1η Ιανουαρίου του χρόνου έναρξης της εξυπηρέτη7

σης του δανείου και µέχρι την πλήρη εξόφλησή του απ’ ευθείας στο
δανειστή, το ποσό που έχεi εκχωρηθεί. Επίσης ο οφειλέτης παραγγέλλει στο δανειστή, από τα ποσά που θα κατατίθενται σ’ αυτόν
σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθώς και από τα έσοδα του οφειλέτη,
των οποίων ο δανειστής είναι κατά νόµο ο διαχειριστής ή που διέρχονται από αυτόν, να παρακρατεί επί έντεκα (11) συνεχείς µήνες (1
Ιανουαρίου έως 30 Νοεµβρίου) κάθε χρόνου από την παραπάνω
χρονολογία, το ένα ενδέκατο (1/11) της ετήσιας τοκοχρεωλυτικής
δόσης του δανείου και όποιο άλλο ποσό οφείλεται για την ολοσχερή
κάλυψη αυτών, καθώς και οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από και εξαιτίας του δανείου. Ο οφειλέτης δηλώνει επίσης ότι παραιτείται
από το δικαίωµα ανάκλησης των παραπάνω εκχωρήσεων και παραγγελιών. Ο οφειλέτης πρέπει να παρακολουθεί τα ποσά που θα
παρακρατούνται, σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν παραπάνω και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από αυτά οι ετήσιες υποχρεώσεις του,
υποχρεούται να τις συµπληρώσει έγκαιρα για να αποφύγει επιβαρύνσεις του µε τόκους υπερηµερίας. Κάθε ποσό που θα παρακρατείται από το δανειστή ή θα κατατίθεται σ’ αυτόν, όπως αναφέρθηκε
πιο πάνω, θα πιστώνεται στο λογαριασµό εξυπηρέτησης του δανείου
που τηρείται από το δανειστή (κατά σειρά: οφειλόµενα έξοδα, τόκοι
των τόκων, τόκοι υπερηµερίας, λοιποί τόκοι και κεφάλαιο).Σε περίπτωση δε που θα παρακρατηθεί από το δανειστή ή θα κατατεθεί σ’
αυτόν µεγαλύτερο ποσό από αυτό που οφείλεται κάθε φορά, ο οφειλέτης µπορεί να το αναλαµβάνει ελεύθερα. Συµφωνείται ακόµα, ότι
ο οφειλέτης δεν µπορεί να µειώσει το ποσό των εσόδων, προσόδων
του κ.λ.π. που εκχωρεί κατά τα παραπάνω, σε όλη τη διάρκεια του
δανείου και µέχρις ότου το εξοφλήσει τελείως. Επίσης σε περίπτωση
που για την τακτική εξυπηρέτηση του δανείου, ο οφειλέτης έχει επιβάλει πρόσθετο φόρο ή τέλος, αυτό δεν µπορεί να το καταργήσει ή
να το περιορίσει, ούτε να το διαθέσει για οποιοδήποτε άλλο σκοπό,
µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου.
10. Ρητά συνοµολογείται ότι ο οφειλέτης υποχρεώνεται, µε ποινή κηρύξεως του δανείου ληξιπρόθεσµου και απαιτητού και οφείλει να γράφει στον προϋπολογισµό του κάθε χρόνο, µεταξύ των υποχρεωτικών
εξόδων, το ετήσιο τοκοχρεολύσιο του δανείου και κάθε απαίτηση
του δανειστή που προέρχεται από το δάνειο.
11. Το προϊόν του νέου δανείου θα µεταφερθεί οίκοθεν για την αποπληρωµή των αναχρηµατοδοτούµενων µε την παρούσα δανειακή σύµβαση συναφθέντων δανείων του ∆ήµου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, κατόπιν προσκοµίσεως δύο (2) επικυρωµένων αντιγράφων του δανειστικού συµβολαίου και του σχεδίου αυτού.
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12. Ο δανειστής έχει δικαίωµα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω και
άλλα στοιχεία απαραίτητα κατά την κρίση του.
13. Ο οφειλέτης υποχρεούται να επιτρέπει στον δανειστή τη διενέργεια
κάθε νόµιµου ελέγχου.
14. ‘Όταν ο δανειστής κατά τους όρους του παρόντος κηρύξει το δάνειο
ληξιπρόθεσµο και απαιτητό και πριν από τη λήξη του, δύναται να
προβεί σε αναγκαστική ή διοικητική εκτέλεση κατά τις διατάξεις
περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων, καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια σύµφωνα µε τις υπέρ αυτού κείµενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το παρόν συµβόλαιο κηρύσσεται για το σκοπό αυτό από
τώρα εκτελεστό και εκκαθαρισµένο και ο οφειλέτης παραιτείται από
το δικαίωµα να προσβάλει την εκτελεστότητα για οποιαδήποτε λόγο
και αιτία.
15. Ο οφειλέτης έχει το δικαίωµα να εξοφλήσει το δάνειο και πριν τη
λήξη του, ολικά ή µερικά σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
β.δ. 24/30-6-1946 (ΦΕΚ. 206/46 τ. Α ?) όπως τροποποιήθηκε µε το
β.δ. 31/10-19/11/1953 (ΦΕΚ 334/53 τ. Α ?).
16. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του δανείου, ο δανειστής έχει υποχρέωση να απαλλάξει τον οφειλέτη από κάθε υποχρέωσή του από το
δάνειο.
17. Όλα τα έξοδα, δικαιώµατα, υπέρ του Τ.Π. και ∆ανείων για την αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν
στη συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δηµιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, σύµφωνα µε την 3541/5/15-1-2015 απόφαση του
∆.Σ. του Ταµείου βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον
οφειλέτη, συνοµολογούνται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ αναλυόµενο ειδικότερα ως εξής: α) αµοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων 7.000,00
ευρώ, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης, συνοµολόγησης και εκταµίευσης δανείου 2.000,00 ευρώ, γ) δαπάνες για οικονοµικό και νοµικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του ποσού του δανείου 1.000,00 ευρώ και θα καταβάλλονται από τον δανειζόµενο, κατά την εκταµίευση του δανείου.
18. Το δάνειο θα είναι αδιαίρετο, όσοι και αν είναι οι γενικοί, καθολικοί
ή ειδικοί διάδοχοι του οφειλέτη.
19. Για εκδίκαση κάθε διαφοράς που θα προκύψει, οι συµβαλλόµενοι
υποβάλλονται στη δικαιοδοσία και αρµοδιότητα των δικαστηρίων
κάθε βαθµού της Αθήνας και παραιτούνται από τώρα ρητά από το
9

δικαίωµα να προσβάλουν για οποιοδήποτε λόγο την αρµοδιότητα
και τη δικαιοδοσία τους, αποκλειόµενης ρητά της διαιτησίας.
20. Η παρούσα σύµβαση και κάθε τυχόν τροποποίησή της συµφωνείται
ότι γίνεται αδαπάνως για το Τ.Π. και ∆ανείων.
Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν
εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συµβόλαιο».
Γ) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την υπογραφή του εν λόγω δανειστικού συµβολαίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 175 /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
10 Μαΐου 2017
Αριθ. Απoφ.: 176
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) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
22) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις δέκα (10) του µηνός Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 19.30΄ 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.
13598/3-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον
κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,
3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης,5) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,6) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης,7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,8) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 9) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 163 έως και 225 )
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Για το αντικείµενο: «Περί καθορισµού ετήσιου προγράµµατος
παραστάσεων για το Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος Παππάς», που διαχειρίζεται η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει απόσπασµα της υπ’ αριθ.109/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας
(∆Η.Κ.ΕΠ.Α), το οποίο έχει ως εξής:
«Για το θέµα 24ο: «Λήψη απόφασης καθορισµού του ετήσιου αριθµού παραστάσεων που θα λάβουν χώρα στο Υπαίθριο Θέατρο «Γεώργιος
Παππάς» που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης»».
Η Πρόεδρος του ∆.Σ. εισηγούµενη το 24ο θέµα της ηµερήσια διάταξης, έθεσε
υπόψη του Συµβουλίου τα εξής:
Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθµ. 276/3.6.2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας περί συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας σε µία Κοινωφελή Επιχείρηση µε την επωνυµία «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» («∆Η.Κ.ΕΠ.Α») που δηµοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθµ. 2033/13-09-2011 φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
τεύχος Β΄.
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4229/2014
3. Την υπ΄αριθµ. 114/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Αιγιαλείας περί παραχώρησης διαχείρισης του κτιρίου του Πολιτιστικού
Κέντρου, του περιβάλλοντος χώρου καθώς και του Υπαίθριου Θεάτρου.
Εισηγούµαι την λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας ώστε να
καθορίσει τον ανώτατο αριθµό Παραστάσεων για το έτος 2017, οι οποίες και θα
υλοποιηθούν στο χώρο του Υπαίθριου Θεάτρου «Γεώργιος Παππάς» που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» µε στόχο την παραγωγή
πολιτιστικού έργου.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της κας Προέδρου
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Να ζητήσει τη λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας
ώστε να καθορίσει τον ανώτατο αριθµό Παραστάσεων για το έτος 2017 οι οποίες βάσει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4229/2014 δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 40 και θα υλοποιηθούν στο χώρο του Υπαίθριου Θεάτρου «Γεώργιος Παππάς» που βρίσκεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης» µε στόχο την παραγωγή πολιτιστικού έργου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 109/2017 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε το απόσπασµα της υπ’ αριθ.109/2017 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α) και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 114/2015 προηγούµενη απόφαση του, «περί
παραχώρησης διαχείρισης του κτιρίου του Πολιτιστικού Κέντρου, του
περιβάλλοντος χώρου καθώς και του Υπαίθριου Θεάτρου», τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4229/ 2014, καθώς επίσης και τις διατά3

ξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α/07.06.2010), µετά
από διαλογική συζήτηση ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)
∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος 4) Ευστράτιος
Βαρδάκης και 5) Νικολαος Θανασούλιας,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την υπ’ αριθ. 109/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας µε δ.τ.
(∆Η.Κ.ΕΠ.Α) και να καθορίσει ως ανώτατο αριθµό παραστάσεων για το
έτος 2017 τις σαράντα (40), οι οποίες και θα υλοποιηθούν στο χώρο του
Υπαίθριου Θεάτρου «Γεώργιος Παππάς» που βρίσκεται στο Πολιτιστικό
Κέντρο Αιγίου «Αλέκος Μέγαρης», µε στόχο την παραγωγή πολιτιστικού
έργου .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 176/2017
O Γραµµατέας
O Πρόεδρος
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