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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 232
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)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Γεώργιο
Ντίνο, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο,
25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 30) Χρήστο Λαϊνά και 31) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός Ιουνίου 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. 18186/8-06-2017, 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,2) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.
Σελινούντα,5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 8) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος
& 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 232 έως και 299 )
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Για το αντικείµενο: « Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των εκτός
ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, ζητά από το Σώµα να κηρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέµατα :
1) Στην υπ’ αριθ. 44/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί καθορισµού χώρου προς διάθεση, προκειµένου να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσµατα για κατάστηµα Υ.Ε. στο δυτικό τµήµα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων.
2) Στην υπ’ αριθ.45/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί έγκρισης εγκατάστασης και δηµιουργίας παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στα Υψηλά Αλώνια (έναντι καταστήµατος ΑΝΕΜΩΝΗ).
3) Τροποποίηση της υπ’ αριθ.313/2016 απόφασης του ∆.Σ. Αιγιαλείας, περί αλλαγής του παραχωρούµενου χώρου ως προς την
προεξοχή των οµπρελών των καταστηµάτων Υ.Ε.(σχετ.αριθ.
48/2017 Αποφ. Ε.Π.Ζ)
4) Στην υπ’ αριθ.59/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας µίσθωσης ιδιωτικού χώρου για δηµιουργία χώρoυ στάθµευσης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων της ∆.Ε. Συµπολιτείας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
5) Eγκριση εκµίσθωσης του ∆ηµοτικού ακινήτου «πρώην Νηπιαγωγείου», που ευρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Λόγγου της
∆ηµοτικής Ενότητας Συµπολιτείας.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του 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», καθώς επίσης και την αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση οι δηµοτικού σύµβουλοι κ.κ.1) Χρήστος Γούτος,2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Νικόλαος Θανασούλιας και 4) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Κηρύσσει τα παρακάτω πέντε (5) θέµατα, ως κατεπείγοντα:
1. Στην υπ’ αριθ. 44/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας, περί καθορισµού χώρου προς διάθεση, προκειµένου να τοποθετηθούν τραπεζοκαθίσµατα για κατάστηµα Υ.Ε.
στο δυτικό τµήµα της πλατείας Υψηλών Αλωνίων.
2. Στην υπ’ αριθ.45/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας, περί έγκρισης εγκατάστασης και δηµιουργίας
παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται στα Υψηλά
Αλώνια (έναντι καταστήµατος ΑΝΕΜΩΝΗ).
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3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.313/2016 απόφασης του ∆.Σ. Αιγιαλείας, περί αλλαγής του παραχωρούµενου χώρου ως προς την προεξοχή των οµπρελών των καταστηµάτων Υ.Ε.(σχετ.αριθ. 48/2017
Αποφ. Ε.Π.Ζ) .
4. Στην υπ’ αριθ.59/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας µίσθωσης ιδιωτικού χώρου
για δηµιουργία χώρoυ στάθµευσης στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων της
∆.Ε. Συµπολιτείας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
5. Eγκριση εκµίσθωσης του ∆ηµοτικού ακινήτου «πρώην Νηπιαγωγείου», που ευρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Λόγγου της ∆ηµοτικής Ενότητας Συµπολιτείας.
- Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιουνίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 232/ 2017
O Γραµµατέας

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 239
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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 Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το 1ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2017».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.151/2017 απόφασης
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας του Α’ τριµήνου
του έτους 2017, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 παράγραφος 1
εδάφιο β’ & 266 παράγραφος 9 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-72010, τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, αποτελεί εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων 1ου τριµήνου του έτους 2017.
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών 1ου τριµήνου του έτους 2017.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.151/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.651/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (Πίνακας 5.Α) του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.πρωτ.251131/12.
01.2017 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις
της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.4 του
άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», της υπ’ αριθ.οικ.40038/09.
09.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.2007/τ.Β/09.09.
2011) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και περιφερειών» και των άρθρων 65 & 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ-
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νης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος
Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόαλος Θανασούλιας,
4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος και 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.
1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλου, 4)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 5)Βασιλείου Τοµαρά και
6)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα και των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα έξι (16)
ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, πρώτου (1ου) τριµήνου οικονοµικού έτους 2017, η οποία έχει ως κατωτέρω:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟ∆ΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017-31/3/2017
Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

Προϋπ/σµός
1

0

Τακτικά έσοδα

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

2

4

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

5

Φόροι και εισφορές

6

Έσοδα από επιχορηγήσεις

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

1

Βεβαιωθέντα
2

Εισπραχθέντα

%
2/1

3

%
3/1

3/2

17573346,23

3554164,72

0,202247

3252017,08

0,185054

0,914988

120000

51256,12

0,427134

6538,17

0,054485

0,127559

40000

29,07

0,000727

29,07

0,000727

1

5780881,67

735317,62

0,127198

729347,22

0,126165

0,991881

1572684,22

349595

0,222292

98135,71

0,0624

0,280713

753000

153562,86

0,203935

153562,86

0,203935

1

8682280,34

2261411,54

0,260463

2261411,54

0,260463

1

624500

2992,51

0,004792

2992,51

0,004792

1

8380357,99

582798,8

0,069543

546040,75

0,065157

0,936928

0

0

1989894,4

0

13

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και
ακίνητης περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

5807248,03

14

∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες

93000

15

Προσαυξήσεις-πρόστιµα-παράβολα

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών
Τακτικά έσοδα

3

11
12

2
21

4

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

#∆ΙΑΙΡ/0!
0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

414410,32

0,071361

414410,32

0,071361

1

75000

0,806452

75000

0,806452

1

480215,56

93388,48

0,194472

56630,43

0,117927

0,606396

10000

0

0

0

0

675000

243213,28

0,360316

60870,45

0,090178

0,250276

520000

212109,28

0,407902

58553,41

0,112603

0,276053

#∆ΙΑΙΡ/0!
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22
3
31
32
4

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

2317,04

0,978861

186949,2

0,014949

0,074493

31104

9455217,21

9255340,47

0

0

9455217,21

9255340,47

0,978861

186949,2

0,019772

0,020199

3790443,03

635751,32

0,167725

608042,46

0,160415

0,956416

3659150

606280,63

0,165689

579557,49

0,158386

0,955923

131293,03

29470,69

0,224465

28484,97

0,216957

0,966553

41

Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου έτους

3326240,98

Σύνολα εσόδων

43200605,44

5

0,200671

155000

#∆ΙΑΙΡ/0!

14271268,59

0,019772

0,020199

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

4653919,94

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2017-31/3/2017
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ

Προϋπ/σµός

∆εσµευθέντα

%

Τιµολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

20172394,95

15205665,5

0,753786

2955608,86

0,1465175

2708433,56

2619016,05

0,1298317

0,8861173

8291896,11

7650100,08

0,9226

1535102,82

0,1851329

1535102,82

1533601,14

0,1849518

0,9990218

61

Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές αιρετών και
τρίτων

1680533,8

1127048,1

0,670649

270603,67

0,1610225

86474,42

85807,76

0,0510598

0,3170975

62

Παροχές τρίτων

3113933,24

1873354,02

0,601604

131262,99

0,0421534

107182,51

51305,47

0,0164761

0,3908601

63

Φόροι - τέλη

50500

30000

0,594059

600

0,0118812

600

600

0,0118812

1

64

2033312,4

1691306,06

0,831798

35544,51

0,0174811

53944,13

53944,13

0,0265302

1,5176501

505306,7

505306,7

1

247191,19

0,4891904

247191,19

247191,19

0,4891904

1

1215747,74

899499,69

0,739874

96961,03

0,0797542

39595,84

35723,71

0,0293841

0,3684337

67

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

3273164,96

1429050,83

0,436596

638342,65

0,1950231

638342,65

610842,65

0,1866214

0,9569197

68

Λοιπά Έξοδα

8000

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

8010239,82

2152471,07

0,268715

437145,01

0,0545733

377976,2

377976,2

0,0471866

0,8646472

753728,38

173592,72

0,230312

1330,1

0,0017647

0

0

0

0

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

6933134,88

1978878,35

0,285423

435814,91

0,0628597

377976,2

377976,2

0,0545174

0,8672861

321876,56

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

1500

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

15016551,86

6850696,17

0,45621

4032262,58

0,2685212

1326775,55

1077323,73

0,0717424

0,267176

3299749,02

3304229,31

1,001358

3319383,71

1,0059504

542296,44

297844,62

0,0902628

0,0897289

3576500

3546466,86

0,991603

712878,87

0,199323

784479,11

779479,11

0,2179447

1,0934243

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

8140302,84

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

4413185,31

4074315,98

Κ.Α.
6
60

65
66

7

71
73

74

75

8
81

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

82

Αποδόσεις
Επιχορηγούµενες
πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις µη είσπραξης

83
85
9

Αποθεµατικό
Σύνολα δαπανών

1418,81
43200605,44

24208832,7

7425016,45

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 239/2017.
O Γραµµατέας

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 244
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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 Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση της αριθ.661/2016 απόφασης
του ∆.Σ. Αιγιαλείας, που αφορά την τροποποίηση τω όρων έκδοσης λογαριασµών ύδρευσης (σχετ. η αριθ.45/2017 απόφαση του ∆.Σ. της
∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.45/2017 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ.38/2016 απόφασης, που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.661/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και την 20023/21.02.2017 απόφαση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως προς τους όρους έκδοσης των λογαριασµών των παραλιακών διαµερισµάτων από Αιγείρα έως
και Ν. Ερινεό ως εξής:
Έκδοση τριών (3) λογαριασµών έναντι ανά έτος και εκκαθάριση ετήσια, σύµφωνα µε τις παρακάτω κλίµακες.
Οι κλίµακες κυβικών διαµορφώνονται ως εξής:
Αστικά κέντρα
Ισχύουσα κλίµακα
Νέα κλίµακα
0-200
0-400
201-350
401-700
351-500
701-1000
501-600
1001-1200
601-700
1201-1400
701 και άνω
1401 και άνω
Επαγγελµατικοί χώροι
Ισχύουσα κλίµακα
Νέα κλίµακα
0-50
0-100
51-300
101-400
301-500
401-800
501 και άνω
801 και άνω
Οι τιµές χρέωσης των κυβικών παραµένουν ως είχαν (σύµφωνα µε
την αρχική απόφαση)».
Μετά από τα παραπάνω 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 υπ’ αριθ.45/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας περί τροποποίησης της υπ’ αριθ.38/2016 προηγούµενης απόφασής του, ως προς του όρους έκδοσης των λογαριασµών, την
ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθ.661/2016 προηγούµενης απόφασής
του, περί έγκρισης της τιµολογιακής πολιτικής, χρήσης 2017, η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.πρωτ.20023/21.02.2017 όµοια του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλά3
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δας και Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.
1069/1980 (Φ.Ε.Κ.191/τ.Α/23.08.1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», της υπ’ αριθ.οικ.123393/
18.08.2016 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Φ.Ε.Κ.2777/τ.Β/05.09.
2016) «Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Αιγίου» 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)Χρήστος Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα και των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Βασιλείου Τοµαρά, 4)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 5)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται
ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα έξι (16) ψήφους υπέρ και έξι (6)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.661/2017 απόφασής του, περί
έγκρισης της τιµολογιακής πολιτικής της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Αιγιαλείας, χρήσης 2017, ως προς τους όρους έκδοσης των λογαριασµών των παραλιακών διαµερισµάτων από Αιγείρα έως και Ερινεό, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.45/2017 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εν λόγω Επιχείρησης, ως κατωτέρω:
Έκδοση τριών (3) λογαριασµών έναντι ανά έτος και εκκαθάριση ετήσια, σύµφωνα µε τις παρακάτω κλίµακες.
Οι κλίµακες κυβικών διαµορφώνονται ως εξής:
Αστικά κέντρα
Ισχύουσα κλίµακα
Νέα κλίµακα
0-200
0-400
201-350
401-700
351-500
701-1000
501-600
1001-1200
601-700
1201-1400
701 και άνω
1401 και άνω
Επαγγελµατικοί χώροι
Ισχύουσα κλίµακα
Νέα κλίµακα
0-50
0-100
51-300
101-400
301-500
401-800
4
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501 και άνω
801 και άνω
Οι τιµές χρέωσης των κυβικών παραµένουν ως είχαν (σύµφωνα µε
την αρχική απόφαση).
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ.661/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 244/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 252
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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 Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας», αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας, πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017 (01/
05/2017 έως 31/10/2017) (δράσεις πυροπροστασίας), για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των
οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα πυροσβεστικά
οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα. Τα συγκεκριµένα τµήµατα δεν αποτελούν τµήµατα οδοποιίας αλλά οδούς αυτοσχέδιους σε µη προσπελάσιµα
σηµεία και εδάφη κοντά σε επικίνδυνες περιοχές µε πλούσια θαµνώδη
βλάστηση αλλά και µεγάλη πυκνότητα δέντρων. Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ίδια µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου καθόσον δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) ούτε δε τα απαιτούµενα µηχανήµατα έργου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας σύµφωνα και µε την
αρ.πρ.15536/18-5-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και µάλιστα σε δεσµευτικά χρονικά πλαίσια και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς
και την απαραίτητη εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη και ότι διανύουµε ήδη
την αντιπυρική περίοδο 2017 και πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα αντιπυρικής προστασίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
2132/17-03-2017 (Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) εγκύκλιου της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1)Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος µας
για το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών
διότι το υπάρχoν εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
9.969,60 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυφθεί από τον
κωδικό ΚΑ 30-6262.018 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αι-
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γιαλείας µε χρηµατοδότηση από Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-10-2017.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ.13
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.74/2017 Μελέτης που αφορά την εργασία µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-1024/06.06.2017
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.15536/18.05.2017
Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη άµεσης εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας καθόσον ήδη διανύουµε
την αντιπυρική περίοδο, για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση του αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών
από τροχοφόρα πυροσβεστικά οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα, δεδοµένου ότι είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ιδία µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου, διότι αφενός µεν δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και αφετέρου
τα µηχανήµατα έργου δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό
αυτό, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.πρωτ.2132/17.03.2017
Εγκύκλιου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας
για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2017, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/
τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», της παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 209 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
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∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του
άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός
αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγείρας για λόγους πυροπροστασίας», εν
όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας για
το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών, διότι
το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου)
και µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
9.969,60 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) και θα καλυφθεί από τον
Κ.Α.30-6262.018 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, µε χρηµατοδότηση από επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Της χρονικής διάρκειας παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31.10.2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 252/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 253
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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 Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Η παρούσα Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας», αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας, πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017 (01/
05/2017 έως 31/10/2017) (δράσεις πυροπροστασίας), για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των
οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα πυροσβεστικά
οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα. Τα συγκεκριµένα τµήµατα δεν αποτελούν τµήµατα οδοποιίας αλλά οδούς αυτοσχέδιους σε µη προσπελάσιµα
σηµεία και εδάφη κοντά σε επικίνδυνες περιοχές µε πλούσια θαµνώδη
βλάστηση αλλά και µεγάλη πυκνότητα δέντρων. Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ίδια µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου καθόσον δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) ούτε δε τα απαιτούµενα µηχανήµατα έργου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας σύµφωνα και µε την
αρ.πρ.15536/18-5-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και µάλιστα σε δεσµευτικά χρονικά πλαίσια, και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και την απαραίτητη εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη και ότι διανύουµε
ήδη την αντιπυρική περίοδο 2017 και πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα αντιπυρικής προστασίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’
αριθµ.2132/17-03-2017 (Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) εγκύκλιου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών
και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1)Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας»,
εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος µας για το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών διότι το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και
µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η
απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 9.969,60 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ
30-6262.022 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε
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χρηµατοδότηση από Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-10-2017.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ.13
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.77/2017 Μελέτης που αφορά την εργασία µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-1022/06.06.2017
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.15536/18.05.2017
Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη άµεσης εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας καθόσον ήδη διανύουµε
την αντιπυρική περίοδο, για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση του αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών
από τροχοφόρα πυροσβεστικά οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα, δεδοµένου ότι είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ιδία µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου, διότι αφενός µεν δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και αφετέρου
τα µηχανήµατα έργου δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό
αυτό, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.πρωτ.2132/17.03.2017
Εγκύκλιου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας
για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2017, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/
τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», της παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 209 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
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∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του
άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός
αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Αιγίου για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας για το
έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών, διότι το
υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και
µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η
απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 9.969,60 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.306262.022 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2017, µε χρηµατοδότηση από επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Της χρονικής διάρκειας παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31.10.2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 253/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 254
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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 Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας», αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας, πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017 (01/
05/2017 έως 31/10/2017) (δράσεις πυροπροστασίας), για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των
οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα πυροσβεστικά
οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα. Τα συγκεκριµένα τµήµατα δεν αποτελούν τµήµατα οδοποιίας αλλά οδούς αυτοσχέδιους σε µη προσπελάσιµα
σηµεία και εδάφη κοντά σε επικίνδυνες περιοχές µε πλούσια θαµνώδη
βλάστηση αλλά και µεγάλη πυκνότητα δέντρων. Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ίδια µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου καθόσον δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) ούτε δε τα απαιτούµενα µηχανήµατα έργου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας σύµφωνα και µε την
αρ.πρ.15536/18-5-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και µάλιστα σε δεσµευτικά χρονικά πλαίσια και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς
και την απαραίτητη εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη και ότι διανύουµε ήδη
την αντιπυρική περίοδο 2017 και πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα αντιπυρικής προστασίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
2132/17-03-2017 (Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) εγκύκλιου της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1)Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος µας
για το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών
διότι το υπάρχoν εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
9.969,60 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυφθεί από τον
κωδικό ΚΑ 30-6262.019 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αι-
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γιαλείας µε χρηµατοδότηση από Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-10-2017.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ.13
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.75/2017 Μελέτης που αφορά την εργασία µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-1023/06.06.2017
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.15536/18.05.2017
Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη άµεσης εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας καθόσον ήδη διανύουµε
την αντιπυρική περίοδο, για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση του αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών
από τροχοφόρα πυροσβεστικά οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα, δεδοµένου ότι είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ιδία µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου, διότι αφενός µεν δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και αφετέρου
τα µηχανήµατα έργου δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό
αυτό, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.πρωτ.2132/17.03.2017
Εγκύκλιου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας
για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2017, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/
τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», της παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 209 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
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∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του
άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός
αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ακράτας για λόγους πυροπροστασίας», εν
όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας για
το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών, διότι
το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου)
και µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
9.969,60 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) και θα καλυφθεί από τον
Κ.Α.30-6262.019 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, µε χρηµατοδότηση από επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Της χρονικής διάρκειας παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31.10.2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 254/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 255
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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 Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)

2

Α∆Α: ΩΨΣΨΩ6Χ-9ΛΗ

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. ∆ιακοπτού για λόγους πυροπροστασίας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. ∆ιακοπτού για λόγους πυροπροστασίας», αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας, πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017
(01/05/2017 έως 31/10/2017) (δράσεις πυροπροστασίας), για την πλήρη
συντήρηση και µόρφωση αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα σε
κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας
των οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα πυροσβεστικά οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα. Τα συγκεκριµένα τµήµατα δεν αποτελούν τµήµατα οδοποιίας αλλά οδούς αυτοσχέδιους σε µη προσπελάσιµα σηµεία και εδάφη κοντά σε επικίνδυνες περιοχές µε πλούσια θαµνώδη βλάστηση αλλά και µεγάλη πυκνότητα δέντρων. Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ίδια µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου καθόσον δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό
προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) ούτε δε τα απαιτούµενα µηχανήµατα έργου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας σύµφωνα και µε
την αρ.πρ.15536/18-5-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και µάλιστα σε δεσµευτικά χρονικά
πλαίσια και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες
χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα
καθώς και την απαραίτητη εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη και ότι διανύουµε ήδη την αντιπυρική περίοδο 2017 και πρέπει να ληφθούν άµεσα
µέτρα αντιπυρικής προστασίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υπ’ αριθµ.2132/17-03-2017 (Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) εγκύκλιου της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών
πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1)Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. ∆ιακοπτού για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος µας
για το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών
διότι το υπάρχoν εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
9.969,60 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυφθεί από τον
κωδικό ΚΑ 30-6262.020 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αι-
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γιαλείας µε χρηµατοδότηση από Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-10-2017.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ.13
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.76/2017 Μελέτης που αφορά την εργασία µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. ∆ιακοπτού για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-1021/06.06.
2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.15536/18.05.
2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών
& Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την ανάγκη άµεσης εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας καθόσον ήδη διανύουµε την αντιπυρική περίοδο, για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση
του αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και οµαλή προσπελασιµότητα
αυτών από τροχοφόρα πυροσβεστικά οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα,
δεδοµένου ότι είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ιδία µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου, διότι αφενός µεν δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και αφετέρου τα µηχανήµατα έργου δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για τον
σκοπό αυτό, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.πρωτ.2132/17.
03.2017 Εγκύκλιου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Εσωτερικών, περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών
κατά την αντιπυρική περίοδο 2017, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)», της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.
2008) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 209 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ. Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ-
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νης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος
Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, πλην
των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και
2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5
του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός
αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. ∆ιακοπτού για λόγους πυροπροστασίας», εν
όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας για
το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών, διότι
το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου)
και µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
9.969,60 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) και θα καλυφθεί από τον
Κ.Α.30-6262.020 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, µε χρηµατοδότηση από επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Της χρονικής διάρκειας παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31.10.2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 255/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 256
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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 Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας», αφορά δράσεις πολιτικής προστασίας, πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017 (01/
05/2017 έως 31/10/2017) (δράσεις πυροπροστασίας), για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των
οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα πυροσβεστικά
οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα. Τα συγκεκριµένα τµήµατα δεν αποτελούν τµήµατα οδοποιίας αλλά οδούς αυτοσχέδιους σε µη προσπελάσιµα
σηµεία και εδάφη κοντά σε επικίνδυνες περιοχές µε πλούσια θαµνώδη
βλάστηση αλλά και µεγάλη πυκνότητα δέντρων. Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ίδια µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου καθόσον δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) ούτε δε τα απαιτούµενα µηχανήµατα έργου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας σύµφωνα και µε την
αρ.πρ.15536/18-5-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και µάλιστα σε δεσµευτικά χρονικά πλαίσια
και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές
µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και
την απαραίτητη εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη και ότι διανύουµε ήδη την
αντιπυρική περίοδο 2017 και πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα αντιπυρικής προστασίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ.
2132/17-03-2017 (Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) εγκύκλιου της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής
Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1)Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας»,
εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος µας για το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών διότι το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και
µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η
απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 9.969,60 €
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ
30-6262.023 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε
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χρηµατοδότηση από Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-10-2017.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ.13
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.79/2017 Μελέτης που αφορά την εργασία µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-1020/06.06.2017
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.15536/18.05.2017
Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη άµεσης εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας καθόσον ήδη διανύουµε
την αντιπυρική περίοδο, για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση του αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών
από τροχοφόρα πυροσβεστικά οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα, δεδοµένου ότι είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ιδία µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου, διότι αφενός µεν δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και αφετέρου
τα µηχανήµατα έργου δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για τον σκοπό
αυτό, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.πρωτ.2132/17.03.2017
Εγκύκλιου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας
για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την
αντιπυρική περίοδο 2017, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/
τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», της παρ.
13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 209 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
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∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του
άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός
αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Ερινεού για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας για το
έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών, διότι το
υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και
µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η
απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 9.969,60 €
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.306262.023 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2017, µε χρηµατοδότηση από επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Της χρονικής διάρκειας παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31.10.2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 256/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 257
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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 Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Συµπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως
εξής:
«Η παρούσα Παροχή Υπηρεσίας «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Συµπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας», αφορά δράσεις
πολιτικής προστασίας, πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2017
(01/05/2017 έως 31/10/2017) (δράσεις πυροπροστασίας), για την πλήρη
συντήρηση και µόρφωση αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα σε
κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας
των οδών και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα πυροσβεστικά οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα. Τα συγκεκριµένα τµήµατα δεν αποτελούν τµήµατα οδοποιίας αλλά οδούς αυτοσχέδιους σε µη προσπελάσιµα σηµεία και εδάφη κοντά σε επικίνδυνες περιοχές µε πλούσια θαµνώδη βλάστηση αλλά και µεγάλη πυκνότητα δέντρων. Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ίδια µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου καθόσον δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό
προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) ούτε δε τα απαιτούµενα µηχανήµατα έργου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας σύµφωνα και µε
την αρ.πρ.15536/18-5-2017 βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού
της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και µάλιστα σε δεσµευτικά χρονικά
πλαίσια και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες
χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα
καθώς και την απαραίτητη εµπειρία, λαµβάνοντας υπόψη και ότι διανύουµε ήδη την αντιπυρική περίοδο 2017 και πρέπει να ληφθούν άµεσα
µέτρα αντιπυρικής προστασίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις της
υπ’ αριθµ.2132/17-03-2017 (Α∆Α: ΩΗ6Κ465ΧΘ7-ΞΙΖ) εγκύκλιου της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών
πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1)Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Συµπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος µας
για το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών
διότι το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
9.969,60 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυφθεί από τον
κωδικό ΚΑ 30-6262.022 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αι-
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γιαλείας µε χρηµατοδότηση από Επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-10-2017.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ.13
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.78/2017 Μελέτης που αφορά την εργασία µε τίτλο: «Καθαρισµός αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Συµπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας», εν όψει της αντιπυρικής περιόδου έτους 2017, όπως αυτή
συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-1019/06.06.
2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.15536/18.05.
2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών
& Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την ανάγκη άµεσης εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας καθόσον ήδη διανύουµε την αντιπυρική περίοδο, για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση
του αγροτοδασικού δικτύου µε µηχανικά µέσα, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και οµαλή προσπελασιµότητα
αυτών από τροχοφόρα πυροσβεστικά οχήµατα και πεζοπόρα τµήµατα,
δεδοµένου ότι είναι αδύνατον να πραγµατοποιηθεί µε ιδία µέσα, λόγω αντικειµενικής αδυναµίας του ∆ήµου, διότι αφενός µεν δεν διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και αφετέρου τα µηχανήµατα έργου δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα για τον
σκοπό αυτό, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.πρωτ.2132/17.
03.2017 Εγκύκλιου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Εσωτερικών, περί σχεδιασµού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών
κατά την αντιπυρική περίοδο 2017, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)», της παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.
2008) «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών
θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 209 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµέ-
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νης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος
Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, πλην
των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και
2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5
του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καθαρισµός
αγροτοδασικού δικτύου ∆.Ε. Συµπολιτείας για λόγους πυροπροστασίας»,
εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας
για το έτος 2017 να λάβει προληπτικά µέτρα για κινδύνους πυρκαγιών,
διότι το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των
9.969,60 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) και θα καλυφθεί από τον
Κ.Α.30-6262.022 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, µε χρηµατοδότηση από επιχορήγηση για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017).
2)Της χρονικής διάρκειας παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία ορίζεται από την υπογραφή της σύµβασης έως 31.10.2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 257/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 270
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της 61/2017 µελέτης της υπηρεσίας
«Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) &
µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών» για το έτος 2017».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό τέταρτο (34ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ελευθέριου Αθανασίου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και
ιδίως του άρθρου 32.
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης.
3. Του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα
των άρθρων 209 και 273.
4. Την υπ’ αριθµ.61/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας
για την ανωτέρω υπηρεσία, την οποία συνέταξε ο υπάλληλος Κανελλής
Παναγιώτης ΠΕ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής.
5. Τον προϋπολογισµό για την εν λόγω υπηρεσία ποσού 45.136,00 ευρώ
συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α.24% που αφορά το χρονικό διάστηµα του
έτους 2017 και θα βαρύνει τον κωδικό 10-6266.012.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση της 61/2017 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας για την υπηρεσία «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου
Αιγιάλειας (RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ελευθέριου Αθανασίου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.61/2017 Μελέτη µε
τίτλο «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας
(RELEASE) και µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Παναγιώτη Κανελλή, Π.Ε. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, την υπ’ αριθ.
Α-937/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», των άρθρων 209 & 273 του Ν.
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3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» 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)Χρήστος
Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος και 11)Ευστράτιος Βαρδάκης, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Βασιλείου Τοµαρά, 3)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου,
4)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 5)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως µε δέκα πέντε (15) ψήφους υπέρ και πέντε (5) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’ αριθ.61/2017 Μελέτης µε τίτλο: «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Παναγιώτη
Κανελλή, Π.Ε. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε προϋπολογισµό σαράντα
πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα έξι ευρώ (45.136,00 €) συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α.24%, που αφορά το χρονικό διάστηµα του έτους 2017
και θα βαρύνει τον κωδικό 10-6266.012 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 270/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017

Απόφαση 271
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
30)Χρήστο Λαϊνά και 31)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) Ιουνίου 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.
18186/08.06.2017, 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
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 7)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 8)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος και 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.232 έως και 299)
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Για το αντικείµενο: «Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, έγκριση γνωµοδότησης επιτροπής διαγωνισµών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών» για το έτος
2017».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό πέµπτο (35ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ελευθέριου Αθανασίου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και ιδίως του άρθρου 32.
2. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.
3. Του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006) και ιδιαίτερα των άρθρων 209 και 273.
4. Το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Ν.4412/2016 σύµφωνα µε το οποίο οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις
προσφεύγοντας στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη
δηµοσίευση, εάν (2β) τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: (γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
5. Την 8146/21-3-2016 βεβαίωση - δήλωση της εταιρείας
«ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σύµφωνα µε την οποία είναι η
κατασκευάστρια εταιρεία, νόµιµη και µοναδική κάτοχος των πνευµατικών δικαιωµάτων των εγκατεστηµένων στο ∆ήµο Αιγιαλείας µηχανογραφικών εφαρµογών λογισµικού µε το εµπορικό σήµα «Alfaware».
6. Την υπ’ αριθµ.61/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας για την ανωτέρω υπηρεσία.
7. Την αριθµ.94/2017 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η πραγµατοποίηση της
δαπάνης και διατέθηκε πίστωση 45.136,00 ευρώ για την υπηρεσία «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιάλειας (RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών» έτους 2017 µε επιβάρυνση του Κ.Α.
10-6266.012 σύµφωνα µε την αριθ.937/2017 Α.Α.Υ.
8. Την 13939/8-5-2017 προσφορά της εταιρείας «ALFAWARE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
9. Την από 12-5-2017 γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισµών για την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χω3
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ρίς προηγούµενη δηµοσίευση λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Ν.4412/2016 και την
απευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ανωτέρω υπηρεσίας
και για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην 14047/8-5-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Τ.Π.Ε. του
∆ήµου Αιγιαλείας.
10. Την ανάγκη κάλυψης των εγκατεστηµένων εφαρµογών στον
∆ήµο Αιγιαλείας από υπηρεσίες αναβάθµισης, συντήρησης και τεχνικής
υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία των οικονοµικών, διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών του ∆ήµου. Αυτές οι εφαρµογές είναι κατασκευασµένες από την εταιρεία ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. και
αναφέρονται αναλυτικά στην 61/2017 µελέτη της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας, την οποία συνέταξε ο υπάλληλος Κανελλής Παναγιώτης
ΠΕ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής.
11. Συνοπτικά είναι οι εξής: ∆ηµοτολόγιο, ∆ηµοτολόγιο-Αναθεώρηση Εκλογικών, Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο, Πρωτόκολλο. ΝΕΤ,
Μισθοδοσία ΟΤΑ Βασικό/Αναδροµικά, Σύνδεση Μισθοδοσίας - Οικονοµικής ΟΤΑ, Ενιαία Αρχή Πληρωµών (Ε.Α.Π.), Web Services Μισθοδοσίας, Α.Π.∆. (Μισθοδοσίας), Οικονοµική Υπηρεσία ΟΤΑ (Λογιστήριο),
Οικονοµική Υπηρεσία ΟΤΑ (Ταµειακή), Οικονοµική Υπηρεσία (Προµήθειες-Αποθήκη), Στατιστικά οικονοµικής υπηρεσίας ΟΤΑ, ∆ιπλογραφικό
ΟΤΑ, Μητρώο δεσµεύσεων, Web services οικονοµικής υπηρεσίας, αρχείο δηµοσιονοµικής πολιτικής, τέλος ύδρευσης - βασικό πακέτο, τέλος
άρδευσης, τέλος βοσκής, τέλος κοινοχρήστων χώρων, τέλος νεκροταφείου, τέλος παρεπιδηµούντων, άδειες καταστηµάτων, γραφείο κίνησης
οχηµάτων, διαχείριση λαϊκών αγορών, έσοδα από ενοίκια ακινήτων, τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), κλήσεις αυτοκινήτων, επιχειρησιακό
πρόγραµµα, διαχείριση έργων, αναλυτική λογιστική, βιβλίο εσόδων εξόδων, σύστηµα αναρτήσεων διαύγεια (αποφάσεις συλλογικών οργάνων),
σύστηµα αναρτήσεων διαύγεια (βασική έκδοση), σύστηµα ενηµέρωσης
στοιχείων οφειλετών (ΓΓΠΣ).
Οι συγκεκριµένες εφαρµογές είναι προϊόντα της κατασκευάστριας
εταιρείας «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» η οποία διατηρεί την
κυριότητα του πηγαίου κώδικα και τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Κατά συνέπεια καθίσταται η µοναδική που µπορεί νόµιµα να παρέχει η ίδια, ή µέσω των εξουσιοδοτηµένων-συνεργαζόµενων µε αυτή εταιρειών, υπηρεσίες αναβάθµισης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
πάνω στις εφαρµογές της, για όσο χρονικό διάστηµα ο ∆ήµος χρησιµοποιεί τα κατασκευασµένα από αυτή προγράµµατα, αποκλειόµενης ρητά
της δυνατότητας του τελευταίου να αναθέτει την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε τρίτους.
Για τη αναβάθµιση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη αυτών και
την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου απαιτείται η ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας
4
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(RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών» στην κατασκευάστρια εταιρεία «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», καθώς είναι η
κατάλληλη εταιρεία για την υποστήριξη των εφαρµογών της και κατέχει
τα αποκλειστικά δικαιώµατα πάνω σε αυτές.
Ο προϋπολογισµός για την εν λόγω υπηρεσία είναι 45.136,00 ευρώ
συµπεριλαµβανόµενου Φ.Π.Α.24% και αφορά το χρονικό διάστηµα του
έτους 2017.
Εισηγούµαστε
1. Την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων
σύµφωνα µε το άρθρο 32 παράγραφος 2 του Ν.4412/2016 για την υπηρεσία «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE)
& µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
2. Την έγκριση της από 12-5-2017 γνωµοδότησης της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισµών.
3. Την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών» στην εταιρεία «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Α.Ε.», µε συνολικό ποσό ανάθεσης 45.136,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) για το έτος 2017, σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθ.
61/2017 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας και για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο ανωτέρω σκεπτικό και την 14047/
8-5-2017 εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού Οργάνωσης και
Τ.Π.Ε. του ∆ήµου Αιγιαλείας.
4. Την εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο της υπογραφής της σχετικής
σύµβασης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ελευθέριου Αθανασίου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.61/2017 Μελέτη µε
τίτλο «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας
(RELEASE) και µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Παναγιώτη Κανελλή, Π.Ε. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής του Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Τεχνολογιών
Πληροφορικής & Επικοινωνιών της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, την υπ’ αριθ.
Α-937/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας την υπ’ αριθ.94/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε σχετική πίστωση για την παροχή
της ανωτέρω υπηρεσίας, την υπ’ αριθ.8146/21.03.2016 βεβαίωση - δήλωση της εταιρείας «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», την από 12.05.
2017 Γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών ∆ήµου Αι5
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γιαλείας, για την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 και την απευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της ανωτέρω υπηρεσίας,
την υπ’ αριθ.πρωτ.13939/08.05.2017 προσφορά της ανωτέρω εταιρείας,
την ανάγκη κάλυψης των εγκατεστηµένων εφαρµογών στον ∆ήµο Αιγιαλείας από υπηρεσίες αναβάθµισης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
για την απρόσκοπτη λειτουργία των Οικονοµικών, ∆ιοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες εφαρµογές είναι προϊόντα της ανωτέρω κατασκευάστριας εταιρείας, η οποία διατηρεί την κυριότητα του πηγαίου κώδικα και τα δικαιώµατα πνευµατικής
ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια καθίσταται η µοναδική που µπορεί νόµιµα
να παρέχει η ίδια ή µέσω των εξουσιοδοτηµένων-συνεργαζόµενων µε αυτήν εταιρειών, υπηρεσίες αναβάθµισης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πάνω στις εφαρµογές της, για όσο χρονικό διάστηµα ο ∆ήµος
χρησιµοποιεί τα κατασκευασµένα από αυτήν προγράµµατα, αποκλειόµενης ρητά της δυνατότητας του τελευταίου να αναθέτει την παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών σε τρίτους, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου
32 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», των
άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτoδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Χρήστος Γούτος, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Νικόλαος Θανασούλιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 10)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος και 11)Ευστράτιος
Βαρδάκης, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Βασιλείου Τοµαρά, 3)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 4)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 5)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του
άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα πέντε (15) ψήφους υπέρ και πέντε (5) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωµάτων σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την υπηρεσία «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) &
µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών».
2)Την έγκριση της από 12.05.2017 Γνωµοδότησης της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών.
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Α∆Α: ΩΣΘΧΩ6Χ-ΛΡΨ

3)Την απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας (RELEASE) & µηχανογραφική υποστήριξη χρηστών», στην εταιρεία «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», µε το
συνολικό ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ
(45.136,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, για το έτος 2017,
σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθ.61/2017 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του
∆ήµου Αιγιαλείας.
4)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 271/2017.
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
14 Ιουνίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 280
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)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Γεώργιο
Ντίνο, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο,
25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 30) Χρήστο Λαϊνά και 31) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός Ιουνίου 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. 18186/8-06-2017, 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,2) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.
Σελινούντα,5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 8) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος
& 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 232 έως και 299 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση
της χρήσης του χώρου του ∆ηµοτικού Σχολείου Χρυσαµπέλων, στο 4ο
Σύστηµα Αεροπροσκόπων Αιγίου ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (44 ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοίκησης & Αξιοποίησης ∆ηµόσιας
& ∆ηµοτικής Περιουσίας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων µε το από 15-05-2017 έγγραφο
του µας ζητά την παραχώρηση της χρήσης του χώρου του ∆ηµοτικού
Σχολείου Χρυσαµπέλων του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι θερινές προσκοπικές τους δραστηριότητες την χρονική
περίοδο από 5 Ιουλίου 2017 έως 25 Ιουλίου 2017.
Συγκεκριµένα θα φιλοξενηθούν στο εν λόγω χώρο περίπου 40
παιδιά ηλικίας 7 µε 18 ετών. Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία το 4ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων Αιγίου είναι υποχρεωµένο να παραδώσει τον
ανωτέρω δηµοτικό χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε χωρίς άλλη
απόφαση. Τυχόν φθορές ή ζηµιές στο ακίνητο καθώς επίσης και η δαπάνη αποκατάστασής τους θα βαρύνουν αποκλειστικά το 4ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων Αιγίου.
Επιπλέον το Τοπικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων µε το αριθ.3/2017
πρακτικό του παρέχει τη σύµφωνη γνώµη για την πραγµατοποίηση των
προσκοπικών δραστηριοτήτων του 4ο Συστήµατος Αεροπροσκόπων Αιγίου στον δηµοτικό χώρο.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, εισηγούµαι στο σώµα προς
ψήφιση την παραχώρηση του ∆ηµοτικού Σχολείου Χρυσαµπέλων του
∆ήµου Αιγιαλείας στο 4ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων Αιγίου για την χρονική περίοδο από 05 Ιουλίου 2017 έως 25 Ιουλίου 2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την εισήγηση του
αρµοδίου κ. Αντιδηµάρχου, την από 15/5/2017 αίτηση του 4ου Συστήµατος Αεροπροσκόπων Αιγίου, το αριθ. πρωτ.17307/3/31-05-2017 πρακτικό του Τοπικού Συµβουλίου Τ.Κ Αµπελοκήπων , µε το οποίο συναινεί
στην παραχώρηση της χρήσης του χώρου του ∆ηµοτικού Σχολείου Χρυσαµπέλων στο 4ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων Αιγίου µε σκοπό την πραγµατοποίηση των προσκοπικών δραστηριοτήτων του, το γεγονός ότι ο υπό
παραχώρηση δηµοτικός χώρος θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α 08.06.2006), καθώς επίσης και την παρ.4 του άρθρου 94 & 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 δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Γούτος, 2) ∆ηµήτριος
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Παναγιωτακόπουλος, 3) Νικόλαος Θανασούλιας,4) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6) Γεώργιος Μεντζελόπουλος , 7)
∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,10) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 11) Ευστράτιος Βαρδάκης, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 13)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 14) Βασίλειος Τοµαράς,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του χώρου του ∆ηµοτικού
Σχολείου Χρυσαµπέλων της ∆.Ε. Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας, στο 4ο
Σύστηµα Αεροπροσκόπων Αιγίου, κατά την χρονική περίοδο από πέντε
(5) Ιουλίου 2017 έως είκοσι πέντε (25) Ιουλίου 2017, προκειµένου να
πραγµατοποιηθούν οι προσκοπικές δραστηριότητες των, περίπου σαράντα (40) παιδιών ηλικίας από επτά (7) έως δέκα οκτώ (18) ετών.
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία το 4ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων
Αιγίου, είναι υποχρεωµένο να παραδώσει τον ανωτέρω δηµοτικό χώρο
στην κατάσταση που τον παρέλαβε χωρίς άλλη απόφαση.
Τυχόν φθορές ή ζηµιές στο ακίνητο καθώς επίσης και η δαπάνη
αποκατάστασής τους, θα βαρύνουν αποκλειστικά το 4ο Σύστηµα Αεροπροσκόπων Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 280/2017
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 281
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)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Γεώργιο
Ντίνο, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο,
25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 30) Χρήστο Λαϊνά και 31) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός Ιουνίου 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. 18186/8-06-2017, 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,2) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.
Σελινούντα,5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 8) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος
& 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 232 έως και 299 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση
της χρήσης του χώρου του ∆ηµοτικού Σχολείου Πτέρης, στο 2ο Σύστηµα
Προσκόπων Αιγίου ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (45 ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοίκησης & Αξιοποίησης ∆ηµόσιας
& ∆ηµοτικής Περιουσίας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (2ο Σύστηµα Προσκόπων Αιγίου)
µε το από 31-05-2017 έγγραφο του µας ζητά την παραχώρηση της απλής
χρήσης του περιβάλλοντα χώρου του ∆ηµοτικού Σχολείου Πτέρης του
∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι θερινές προσκοπικές τους δραστηριότητες την χρονική περίοδο από 20 Ιουνίου 2017
έως 15 Ιουλίου 2017.
Συγκεκριµένα θα φιλοξενηθούν σε δύο διαφορετικές περιόδους από
23-28 Ιουνίου 2017 (Αγέλη Λυκοπούλων 7-10 ετών) και 7-12 Ιουλίου
2017 (Οµάδα Προσκόπων 11-15ετών).
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία το 2ο Σύστηµα Προσκόπων Αιγίου
είναι υποχρεωµένο να παραδώσει τον ανωτέρω δηµοτικό χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε χωρίς άλλη απόφαση. Τυχόν φθορές ή ζηµιές
στο ακίνητο καθώς επίσης και η δαπάνη αποκατάστασής τους θα βαρύνουν αποκλειστικά το 2ο Σύστηµα προσκόπων Αιγίου.
Επιπλέον το Τοπικό Συµβούλιο Πτέρης παρέχει τη σύµφωνη γνώµη
για την πραγµατοποίηση των προσκοπικών δραστηριοτήτων του 2ου Συστήµατος Προσκόπων Αιγίου στον ανωτέρω δηµοτικό χώρο.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, εισηγούµαι στο σώµα προς
ψήφιση την παραχώρηση της απλής χρήσης χώρου του ∆ηµοτικού Σχολείου Πτέρης του ∆ήµου Αιγιαλείας στο 2ο Σύστηµα Προσκόπων Αιγίου
για την χρονική περίοδο από 20 Ιουνίου 2017 έως 15 Ιουλίου 2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την εισήγηση του
αρµοδίου κ. Αντιδηµάρχου, είδε την από 30-5-2017 αίτηση του 2ου Συστήµατος προσκόπων Αιγίου, την υπ’ αριθ.2/2017 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πτέρης, ∆.Ε. Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία συναινεί στην παραχώρηση της χρήσης του χώρου του
∆ηµοτικού Σχολείου Πτέρης στο 2ο Σύστηµα Προσκόπων Αιγίου µε
σκοπό την πραγµατοποίηση των προσκοπικών δραστηριοτήτων του, το
γεγονός ότι ο υπό παραχώρηση δηµοτικός χώρος θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 185 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α 08.06.2006), την παρ.4 του άρθρου 94 &
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
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θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Γούτος, 2) ∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 3) Νικόλαος Θανασούλιας,4) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6) Γεώργιος Μεντζελόπουλος , 7)
∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,10) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 11)Ευστράτιος Βαρδάκης, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 13)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 14) Βασίλειος Τοµαράς,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του περιβάλλοντα χώρου του
∆ηµοτικού Σχολείου Πτέρης της ∆.Ε. Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, στο
2ο Σύστηµα Προσκόπων Αιγίου, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι
θερινές προσκοπικές τους δραστηριότητες , κατά την χρονική περίοδο
από 20 Ιουνίου 2017 έως 15 Ιουλίου 2017 και συγκεκριµένα θα φιλοξενηθούν σε δύο διαφορετικές περιόδους από 23 έως 28 Ιουνίου 2017 (Αγέλη Λυκόπουλων 7-10 ετών) και από 7 έως 12 Ιουλίου 2017 (Οµάδα
Προσκόπων 11-15ετών).
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία το 2ο Σύστηµα Προσκόπων Αιγίου, είναι υποχρεωµένο να παραδώσει τον ανωτέρω δηµοτικό χώρο στην
κατάσταση που τον παρέλαβε χωρίς άλλη απόφαση.
Τυχόν φθορές ή ζηµιές στο χώρο, η δαπάνη αποκατάστασής του,
θα βαρύνει αποκλειστικά το 2ο Σύστηµα Προσκόπων Αιγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 281/2017
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 Ιουνίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 283
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)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Γεώργιο
Ντίνο, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο,
25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 30) Χρήστο Λαϊνά και 31) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός Ιουνίου 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. 18186/8-06-2017, 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,2) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.
Σελινούντα,5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 8) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος
& 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 232 έως και 299 )
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Για το αντικείµενο:«Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση
χρήσης των χώρων του Μιχαλακοπούλειου Κληροδοτήµατος για τη φιλοξενία Ουκρανών µαθητών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (47ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆ιοίκησης & Αξιοποίησης ∆ηµόσιας
& ∆ηµοτικής Περιουσίας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε , κοι Σύµβουλοι,
Ο ιερέας π. Σωτήριος Κόσκορης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικής/Σερβικής/Ουκρανικής φιλίας & συνεργασίας «Άγιοι Τρεις Ιεράρχαι-Ισαπόστολοι Κύριλλος & Μεθόδιος» µε την αριθ.πρωτ.16424/24-52017 επιστολή του µας ζητά την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του
χώρου του Μιχαλακοπούλειου Κληροδοτήµατος που βρίσκεται στην παραλία Πούντας της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας του ∆ήµου Αιγιαλείας
, προκειµένου να φιλοξενηθούν µαθητικές οµάδες από την Ουκρανία µε
σκοπό να προάγει τον πολιτισµό µας και τις Ελληνορθόδοξες παραδόσεις
µας ενώ παράλληλα θα ενισχύσει οικονοµικά την τοπική αγορά του ∆ήµου µας τα χρονικά διαστήµατα : α) από 01/07/2017 έως 15/7/2017 (45
µέλη της νεανικής χορωδίας Αγ.Λαύρας Κιέβου), β) από 01/08/2017 έως
15/8/2017 (50 µαθητές του σχολείου «ΕΛΛΑ∆Α» του Κιέβου) και γ) 50
µέλη οικογενειών του Ελληνικού Συλλόγου Κιέβου «Κων/νος Κανάρης»
κατά την διάρκεια της παραµονής τους στην περιοχή µας, στα πλαίσια
εκδροµής που θα πραγµατοποιήσουν στην χώρα µας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαι τη λήψη απόφασης για την
παραχώρηση της χρήσης του χώρου του Μιχαλακοπούλειου Κληροδοτήµατος που βρίσκεται στην παραλία Πούντας της Τοπικής Κοινότητας
Τράπεζας του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να φιλοξενηθούν µαθητικές οµάδες από την Ουκρανία και συγκεκριµένα θα µας επισκεφθούν: α)
η νεανική χορωδία Αγ. Λαύρας Κιέβου αποτελούµενη από 45 άτοµα από
01/07/2017 έως 15/7/2017, β) 50 µαθητές του σχολείου «ΕΛΛΑ∆Α» Κιέβου που µαθαίνουν επίσηµη δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά από
01/08/2017 έως 15/8/2017 και γ) 50 µέλη οικογενειών του Ελληνικού
Συλλόγου Κιέβου «Κων/νος Κανάρης», οι οποίοι πρόσφατα έγιναν όλοι
µέλη του Συνδέσµου µε προεξάρχοντα τον προεδρό τους κ.Νικόλαο Κορέτσκσι , πρύτανη του Παν/µίου των Ταύρων, όπως λέγεται. Για την εν
λόγω φιλοξενία δεν θα έχει καµιά περαιτέρω ευθύνη ο ∆ήµος Αιγιαλείας
όσον αφορά την φύλαξη, την διατροφή κ.λ.π. ανάγκες των φιλοξενουµένων».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ. 16424/24-5-2017 επιστολή του Πρωτοπρεσβύ-
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τερου π. Σωτηρίου Κόσκορη, Προέδρου του Συνδέσµου Ελληνικής/ Σερβικής/Ουκρανικής φιλίας και συνεργασίας «Άγιοι Τρεις ΙεράρχαιΙσαπόστολοι Κύριλλος & Μεθόδιος», το γεγονός ότι ο υπό παραχώρηση
δηµοτικός χώρος θα διατεθεί για κοινωφελή σκοπό, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και τoυ άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Γούτος,
2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Νικόλαος Θανασούλιας,4) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,10) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 11)Ευστράτιος Βαρδάκης, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 14) Βασίλειος Τοµαράς ,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των χώρων του Μιχαλακοπούλειου Κληροδοτήµατος, που βρίσκεται στην παραλία Πούντας της
Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας της ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, στο Σύνδεσµο Ελληνικής/ Σερβικής/Ουκρανικής φιλίας και συνεργασίας «Άγιοι Τρεις Ιεράρχαι-Ισαπόστολοι Κύριλλος & Μεθόδιος», προκειµένου να φιλοξενηθούν µέλη του Συνδέσµου από την Ουκρανία και
συγκεκριµένα κατά τα κατωτέρω χρονικά διαστήµατα:
α) Η νεανική χορωδία Αγ. Λαύρας Κιέβου αποτελούµενη από 45
άτοµα από 01/07/2017 έως 15/7/2017,
β) 50 µαθητές του σχολείου «ΕΛΛΑ∆Α» Κιέβου που µαθαίνουν
επίσηµη δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά από 01/08/2017 έως 15/8/2017
και
γ) 50 µέλη οικογενειών του Ελληνικού Συλλόγου Κιέβου «Κων/νος
Κανάρης», οι οποίοι πρόσφατα έγιναν όλοι µέλη του Συνδέσµου µε προεξάρχοντα τον προεδρό τους κ.Νικόλαο Κορέτσκσι, Πρύτανη του Πανεπιστηµίου των Ταύρων.
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν έχει καµιά περαιτέρω ευθύνη, όσον αφορά
τη φύλαξη, τη διατροφή κ.λ.π. ανάγκες των φιλοξενουµένων.
Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία ο Σύνδεσµος Ελληνικής/Σερβικής/
Ουκρανικής φιλίας και συνεργασίας «Άγιοι Τρεις Ιεράρχαι-Ισαπόστολοι
Κύριλλος & Μεθόδιος», είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τον ανωτέρω
δηµοτικό χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβε χωρίς άλλη απόφαση.
Τυχόν φθορές ή ζηµιές στο ακίνητο καθώς επίσης και η δαπάνη αποκατάστασής τους θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εν λόγω Σύνδεσµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 283 /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
14 Ιουνίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 284
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)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Γεώργιο
Ντίνο, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο,
25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 30) Χρήστο Λαϊνά και 31) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός Ιουνίου 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. 18186/8-06-2017, 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,2) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.
Σελινούντα,5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 8) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος
& 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 232 έως και 299 )
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Για το αντικείµενο: «Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή
Λαϊκών Αγορών στον κ.Ευστάθιο Ξυλογιαννόπουλο του Βασιλείου».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (48 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, διαβάζει
εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Aιγιαλείας κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
Την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α’):
Ο κ. Ευστάθιος Ξυλογιαννόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος Αιγίου, έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στις 09-05-2017 µε Αρ.
Πρωτ. 14181 στο ∆ήµο Αιγιαλείας και πληροί τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
Πωλούµενα είδη:
• Μούσµουλα
• Πετροκέρασο
• Κεράσι µαύρο
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την Έκδοση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς
στον κ. Ευστάθιο Ξυλογιαννόπουλο του Βασιλείου.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για
κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο
τους δώδεκα (12) µήνες ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, είδε την αριθ.
πρωτ. 14181/9-05-2017 αίτηση του κ. Ευσταθίου Ξυλογιαννόπουλου, µε
το σχετικό φάκελο δικαιολογητικών και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’),
καθώς επίσης και του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/ 87/7-6-10)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆/νσηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι
κ.κ.: 1) Χρήστος Γούτος, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Νικόλαος Θανασούλιας,4) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6) Γεώργιος Μεντζελόπουλος , 7) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,10) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 11)Ευστράτιος Βαρδάκης,
12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 14)
Βασίλειος Τοµαράς,
3

Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς,
στον κ. Ευστάθιο Ξυλογιαννόπουλο του Βασιλείου.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για
κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο
τους δώδεκα (12) µήνες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 284/ 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
14 Ιουνίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 290
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)
∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Γεώργιο
Ντίνο, 20) Ευστράτιο Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο,
25) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26) Βασίλειο Τοµαρά, 27) ∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 28) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 30) Χρήστο Λαϊνά και 31) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός Ιουνίου 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. 18186/8-06-2017, 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) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων,2) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,3)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.
Σελινούντα,5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 8) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος
& 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 232 έως και 299 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013,ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος του κ. Τηλιγάδα Γεωργίου του Κων/νου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ( 54 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Ο κος ΤΗΛΙΓΑ∆ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ µε ΑΦΜ:
118776422 µε αριθµό καρτέλας: 3278, µας προσκόµισε: α) διακοπή επιτηδεύµατος µέσω του TAXIS NET, από 3-4-2012 β) αντίγραφο του Ε3
έτους 2014 (χρήσης έτους 2013) καθώς και γ) βεβαίωση της λογίστριάς
του κας Βελαώρας Αελώς, ότι τα ακαθάριστα εισοδήµατά του δεν υπόκεινται σε απόδοση Τέλος 0,5% για το έτος 2013.
Εισηγούµαι:
Τη διαγραφή ποσού ύψους 971,13€ µε τις συνακόλουθες προσαυξήσεις του από κο ΤΗΛΙΓΑ∆Α ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, µε ΑΦΜ:
118776422, & αριθµό καρτέλας: 3278, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν ΤΕΛΟΣ 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013, λόγω διακοπής επιτηδεύµατός του από 3-4-2012 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το
σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 ∆.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 του δηµοτικού συµβούλου
κ.∆ηµητρίου Μπούρδου που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Γούτος, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Νικόλαος Θανασούλιας,4) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
5) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7) ∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,10) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 11) Ευστράτιος Βαρδάκης, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 13) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου και 14) Βασίλειος Τοµαράς, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Τη διαγραφή ποσού ύψους 971,13€ µε τις συνακόλουθες προσαυξήσεις του από κ. ΤΗΛΙΓΑ∆Α ΓΕΩΡΓΙΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, µε ΑΦΜ:
118776422, & αριθµό καρτέλας: 3278, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν ΤΕ3

ΛΟΣ 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013, λόγω διακοπής επιτηδεύµατός του από 3-4-2012.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 290 /2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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