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.: 238
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
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λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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 )

2

Για το αντικείµενο: «Έγκριση της έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 153/2017 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης της έκτης
(6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017», η οποία είχε εκ των προτέρων διανεµηθεί στους αρχηγούς
των δηµοτικών παρατάξεων-δηµοτικούς συµβούλους.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.153/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την κατάρτιση της (6ης) αναµόρφωσης του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 και έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ. 651/2016 απόφασή του περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α)
οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
251131/12-1-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.1/2017 προηγούµενη απόφασή
του περί πρώτης (1ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
13720/25-01-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.59/2017 προηγούµενη απόφασή
του περί δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
34779/20-02-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.68/2017 προηγούµενη απόφασή
του περί τρίτης (3ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.46233/103-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής
Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.110/2017 προηγούµενη απόφασή του
περί τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.70857/404-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής
Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.170/2017 προηγούµενη απόφασή του
περί πέµπτης (5ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
107448/24-5-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’αριθ.1/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης του Β/τος 17.5/15-61959, τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ.
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167/ τ.Α/23.07.2013) και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4) Βασιλείου
Ανδρουτσόπουλου,5) Βασιλείου Τοµαρά, 6) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 7) Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 8) Χρήστου Λαϊνά,
που καταψήφισαν το θέµα, 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, εποµένως κατά
πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Α) Την έγκριση της έκτης (6ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
153/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η
οποία έχει αναλυτικά , ως παρακάτω:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- ∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017 µε την εγγραφή νέου Κ.Α. εξόδων προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή του 2ο λογαριασµού του έργου «Επισκευή
σχολικών κτηρίων ∆Ε Αιγείρας – Ακράτας» ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30-7321.007

Επισκευή σχολικών κτηρίων ∆.Ε. Αιγείρας – Ακράτας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.491,72

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 10.966,60€
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Εγράφη
νεου Κ.Α. εξόδων
Με εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ παρακαλούµε για την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 µε την εγγραφή νέου ΚΑ στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριµένα
του ΚΑ 15-6162.001 µε ποσό 5.000,00 ευρώ µε τίτλο «Ποδηλάτων Παροχή Υπηρεσιών
για τη λειτουργία & Συντήρηση του Συστήµατος Αυτόµατης ∆ιάθεσης Κοινοχρήστων στον
∆ήµο Αιγιαλείας. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανάπλασης της παραλιακής ζώνης πρόθεση της ∆ηµοτικής αρχής είναι η λειτουργία, αρχικά του σταθµού διάθεσης κοινόχρηστων
ποδηλάτων του ∆ήµου µας που βρίσκεται στην πλατεία 12 βρύσες.
Για να είναι σε θέση να λειτουργήσει ο σταθµός, θα πρέπει πέραν της υποστήριξης για
την λειτουργία του, να γίνει και συντήρηση του µε υλικά κατά προτίµηση από τους άλλους
δύο (2) σταθµούς που προς το παρόν δεν θα τεθούν σε λειτουργία µε σκοπό την µείωση
του κόστους για τον ∆ήµο. Προτείνεται ως ακολούθως:
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Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15-6162.001

Ποδηλάτων Παροχή Υπηρεσιών για τη λειτουργία & Συντήρηση του Συστήµατος Αυτόµατης ∆ιάθεσης Κοινοχρήστων
στον ∆ήµο Αιγιαλείας.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής µηχανογράφησης – Υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέ10-6266.011
- 10.000,00
κτασης κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων δεδοµένων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 15.966,60 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Εγράφη
νεου Κ.Α. εξόδων
Με εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ παρακαλούµε για την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2017 µε την εγγραφή νέου ΚΑ στο σκέλος των εξόδων ΚΑ µε
ποσό 5.000,00 ευρώ µε τίτλο «Συντήρηση, επισκευή και επίβλεψη παθητικού εξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών µητροπολιτικού δικτύου (ΜΑΝ) οπτικών
ινών του ∆ήµου Αιγιαλείας», ως ακολούθως:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συντήρηση, επισκευή και επίβλεψη παθητικού εξοπλισµού
και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών µητροπολιτικού δικτύου
(ΜΑΝ) οπτικών ινών του ∆ήµου Αιγιαλείας
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:

10-6264.006

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-7131.
Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 15.966,60 €

4. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Εγγραφή
νέου Κ.Α. εξόδου
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017 µε την εγγραφή νέου Κ.Α. 30-7413.031
εξόδων µε τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ» µε πίστωση 47.300,00€ µε παράλληλη
µείωση Κ.Α. Εξόδων µε τίτλο Μελέτη του έργου "Ανακατασκευή-αισθητική αναβάθµιση πλατείας Αγ. Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής" καθώς η
µελέτη δεν χρειάζεται να ανατεθεί σε ιδιώτες µελετητές διότι θα εκπονηθεί από την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
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Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30-7413.031

Παροχή υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική βοήθεια σε
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ»

ΠΟΣΟ ΣΕ €
47.300,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Μελέτη του έργου "Ανακατασκευή-αισθητική αναβάθµιση
30-7412.040
πλατείας Αγ.Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών ο-47.300,00
δών αυτής"
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 15.966,60 €
5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Ενίσχυση Κ.Α. εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτ. Τµήµατος Περιβάλλοντος. Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους
2017 µε την ενίσχυση του ΚΑ 30-6262.032 ο οποίος έχει εξαντληθεί λόγω εκτάκτων
αναγκών που έχουν προκύψει κατά το έτος 2017 και ενισχύεται για την κάλυψη τυχόν αναγκών που µπορεί να προκύψουν στην συνέχεια του έτους ως ακολούθως:
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επείγουσες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών από φυσικές καταστροφές
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

30-6262.032

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 5.966,60 €
6.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Έγγραφη
νέου Κ.Α. εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτ. Τµήµατος Περιβάλλοντος. Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας προτείνεται η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους
2017 µε την εγγραφή νέου ΚΑ ο οποίος δεν είχε προβλεφτεί κατά την σύνταξη του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017 ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
35-7135.002
35-7135.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια ξύλινου φράκτη για τους κοινόχρηστους χώρους
∆.Ε. Ακράτας
Προµήθεια ξύλινου φράκτη για τους κοινόχρηστους χώρους
∆.Ε. ∆ιακοπτου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00
10.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιαλείας
10-6266.012
- 4.864,00
(RELEASE) & Μηχανογραφική Υποστήριξη Χρηστών
Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Εκπαίδευσης Προνοιακών Ε15-6142.001
πιδοµάτων ΟΠΣΝΑ από τον Κεντρικό ∆ήµο Πατρέων στον
-6.200,00
∆ήµο Αιγιαλείας
15-6117.001
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών
-1.900,00
15-6117.003
Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου
-1.900,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 830,60 €
7.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Ενίσχυση
νέου Κ.Α. εξόδου
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναµορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί γιατί κατά την σύνταξή του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου έτους 2017 δεν
εγγράφηκαν δαπάνες γιατί δηµιουργήθηκαν µεταγενέστερά όπως α) η πρόσληψη
στο ∆ήµο µέσω του κοινωφελούς προγράµµατος του ΟΑΕ∆ για το διάστηµα των οκτώ µηνών και δεν είχαν συµπεριληφθεί στην αρχική µελέτη και β) Υλικά συντήρησης
και επισκευής κτιρίων ώστε να προχωρήσουµε στην σύνταξη µελέτης ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
ΠΟΣΟ ΣΕ €

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30-6063.001

Παροχές ένδυσης σε είδος

5.000,00

10-6661.

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

2.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6615.
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-9.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 2.830,60 €
8.Τροποποίηση Προϋπ/σµού 2017- Μείωση Κ.Α. Εξόδων – και Ενίσχυση Κ.Α.
εξόδου
Μετά από εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του τµήµατος ηλεκτροµηχανολογικών
έργων & εγκαταστάσεων, για την κάλυψη των δαπανών ύστερα από τις εκπονήσεις
µελετών της ∆Ε∆∆ΗΕ, για εξαιρετικά επείγουσες επεκτάσεις δηµοτικού φωτισµού σε
διάφορες θέσεις του ∆ήµου Αιγιαλείας εισηγούµαστε την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων µε
παράλληλη µείωση του Κ.Α. εξόδων ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δηµοτικού φωτισµού (Συµ30.000,00
µετοχή ∆ήµου)
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
20-6262.004.
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
-30.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
20-7325.002

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 2.830,60 €
9.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Εγγραφή νέου Κ.Α. εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού προτείνεται η αναµόρφωση του
Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 2017 µε την εγγραφή νέου ΚΑ εξόδων για
την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει για την µεταφορά οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου προς επισκευή αυτών σε εξειδικευµένα συνεργεία και αντιπροσωπείες
ως ακολούθως:
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Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

30-6414

Μεταφορά οχηµάτων-Μηχανηµάτων

2.500,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 330,60 €
10.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Εγγραφή νέων Κ.Α. Εξόδου και νέου
Κ.Α. Εσόδου και Μείωση Κ.Α. Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Μισθοδοσίας και του Τµήµατος Προσωπικού προτείνεται η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 2017 σύµφωνα
µε το ΦΕΚ 16Β’/12-01-2017 στο ∆ήµο µας καθορίστηκε ο αριθµός σε 16 µαθητές για
πρακτική άσκηση εκ των οποίων καλύφθηκαν οι οκτώ (8) θέσεις ως εκ τούτου πρέπει
να προβούµε σ΄ αυτήν αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017
εγγράφοντας νέους ΚΑ και ενισχύοντας ΚΑ εξόδων για την κάλυψη της δαπάνης που
προκύπτει από την ένταξη αυτών στο ∆ήµο καθώς επίσης και την εγγραφή νέου ΚΑ
εσόδου µε το ποσό που επιχορηγείται ο ∆ήµος για την κάλυψη µέρους της δαπάνης
από τον ΟΑΕ∆ ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου :
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1219.002

Επιχορήγηση πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ/ΟΑΕ∆

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.400,00

Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
ΠΟΣΟ ΣΕ €

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

600,00

20-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

1.350,00

30-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

2.400,00

70-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

600,00

Εγγράφονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδου
ΠΟΣΟ ΣΕ €

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10-6041.003

Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ/ΟΑΕ∆

3.000,00

20-6041.

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

6.000,00

30-6041.003

Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ/ΟΑΕ∆

12.000,00

70-6041.003

Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ/ΟΑΕ∆

3.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6262.004.
Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Αιγιάλειας
30-6261.000
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-2.142,00
-11.408,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 330,60 €
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11.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Εγγραφή
νέου Κ.Α. εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος αποκοµιδής απορριµµάτων & ανακυκλώσιµων
υλικών προτείνεται η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. Έτους 2017
µε την εγγραφή νέου ΚΑ εξόδων για την κάλυψη της ανάγκης που έχει προκύψει για
Εργασίες τεχνικής υποστήριξης για χρήση ψηφιακών χαρτών, λογισµικού και συσκευών τηλεµατικής κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆. Αιγιαλείας για την παρακολούθηση
του στόλου των απορριµµατοφόρων οχηµάτων του ∆ήµου µας ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου :
ΠΟΣΟ ΣΕ €

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10-6266.000

Εργασίες τεχνικής υποστήριξης για χρήση ψηφιακών χαρτών λογισµικού και συσκευών τηλεµατικής κ.λ.π. των οχηµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6117.001
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών
15-6117.003
Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

3.500,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-1.750,00
-1.750,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 330,60 €
Β) Εγκρίνει την αναµόρφωση-τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος
∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017 όπου απαιτείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 238 /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.: 240
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
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λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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 της τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης
προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία,
Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» οικονοµικού έτους 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 77/2017 απόφασης του
∆ιοικ/κού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας », που
αφορά την τέταρτη (4η ) αναµόρφωση του προϋπολογισµού του, το οποίο
έχει ως εξής:
« ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εγκρίνει την τέταρτη (4η) Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού
του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», οικονοµικού έτους 2017, ως ακολούθως:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. ∆ηµιουργείται ο Κ.Α. 00-6111. Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων µε το ποσό των 3.000,00€ γιατί δεν είχαν υπολογιστεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη αναγκών που µπορεί να προκύψουν.
ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΕΙΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

29.754,29€
0€
3.000,00€
26.754,29€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 77 /2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
υπ’ αριθ.77/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.
666/19-12-2016 απόφαση του µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός
οικ. έτους 2017 του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. και επικυρώθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου –
∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης – Τµήµα Προσωπικού µε αριθ. πρωτ. 10141/25-12017, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ),
καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10)
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«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των
δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, 2) Βασ.
Τοµαρά, 3) Κων.Παπακωνσταντίνου & 4)Χρήστου Λαϊνά, που δήλωσαν
«παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος
Γούτος, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Νικόλαος Θανασούλιας,4)
Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 6) Γεώργιος Μεντζελόπουλος & 7) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» που αφορά την
τέταρτη (4η) αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017,
η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης , ως έχει .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 240/2017
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.: 242
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:« B΄ Κατανοµή τακτικής επιχορήγησης 2017
στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
δια-βάζει εισήγηση της Aντιδηµάρχου & Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η
οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’ αριθ.07/2017 απόφασή της η ∆ηµοτική Επιτροπή
Παιδείας (∆.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 15/05/2017 έκανε την Β’ κατανοµή της τακτικής επιχορήγησης 2017 στις δύο Σχολικές Επιτροπές του
∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 127.758,07 € και το
οποίο έχει πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας,
σύµφωνα µε το υπ’ αριθ.πρωτ.:50300/5-5-2017 έγγραφο της Κεντρικής
Υπηρεσίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη την παραπάνω απόφαση της ∆.Ε.Π.
παρακαλούµε για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 127.758,07 €
και την κατανοµή της στις σχολικές επιτροπές ως εξής:
Α)Να κατανεµηθεί το ποσό των 72.920 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων
Α/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας. Στο αναφερόµενο ποσό
συµπεριλαµβάνεται και η αποζηµίωση των σχολικών τροχονόµων που
ανέρχεται στο ποσό των 7.920 € και αφορά τους µήνες (Απρίλιο, Μάιο
και µισό δεκαπενθήµερο του Ιουνίου).
Β)Να κατανεµηθεί το ποσό των 54.838,07 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Tο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Αντιδηµάρχου & Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθ.7/2017 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, την ανάγκη της κατανοµής του ποσού της Τακτικής επιχορήγησης
έτους 2017 στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, το υπ’
αριθ.πρωτ.50300/5-5-2017 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, την υπ’ αριθ. 163/2017 προηγούµενη
απόφασή του περί αποδοχής του ποσού των 127.758,07 € για το παραπά3

νω σκοπό, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», 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 και 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 127.758,07 € και την κατανοµή της (Β΄ δόσης) της τακτικής επιχορήγησης έτους 2017, στα δύο
(2) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, ως κατωτέρω:
Α) Ποσού 72.920 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Α/βάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Αιγιαλείας. Στο αναφερόµενο ποσό συµπεριλαµβάνεται και η
αποζηµίωση των σχολικών τροχονόµων που ανέρχεται στο ποσό των
7.920 € και αφορά τους µήνες (Απρίλιο, Μάιο και µισό δεκαπενθήµερο
του Ιουνίου) και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.006711.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.
Β) Ποσού 54.838,07 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική
Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6711.002 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 242 /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.: 243
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: «Tροποποίηση της αριθ. 21/2017 απόφασης
∆.Σ. Αιγιαλείας, περί Συγκρότησης των Επιτροπών Παραλαβής Προµηθειών για το έτος 2017».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η
οποία έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 21/2017 απόφασή του
όρισε τη συγκρότηση των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
κάθε δηµόσιας σύµβασης προµηθειών.
Στην επιτροπή Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
- ΕΙ∆Η ΑΡ∆ΡΕΥΣΗΣ & Υ∆ΡΕΥΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ µετέχει στα Τακτικά Μέλη αυτής ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ηµήτριος
Τσονόπουλος ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ως Πρόεδρος.
Λόγω του ότι ο ανωτέρω υπάλληλος συνταξιοδοτήθηκε θα πρέπει
ν’ αντικατασταθεί από τον κ. ∆ιαµαντόπουλο Μιχαήλ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ως Πρόεδρος.
Εισηγούµαι να εγκρίνετε την εν λόγω τροποποίηση στην επιτροπή
Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΙ∆Η ΑΡ∆ΡΕΥΣΗΣ
& Υ∆ΡΕΥΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ της υπ’ αριθµ. 21/2017 απόφασης του
∆.Σ.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ. 21/2017 προηγούµενη απόφασή του, την ανάγκη αντικατάστασης, λόγω συνταξιοδότησης, του τακτικού µέλους και Προέδρου
της εν λόγω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κάθε ∆ηµόσιας Σύµβασης προµηθειών για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ.β της
παρ.11 του άρθρου 222 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/ 08.08.2016)
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», 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 και 9) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
3

Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 21/2017απόφασης ∆.Σ. Αιγιαλείας,
περί Συγκρότησης των Επιτροπών Παραλαβής Προµηθειών του ∆ήµου
Αιγιαλείας και των Νοµικών Προσώπων του για το έτος 2017, ως προς το
σκέλος Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΙ∆Η ΑΡ∆ΡΕΥΣΗΣ & Υ∆ΡΕΥΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και αφορά την αντικατάσταση του κ. ∆ηµητρίου Τσονόπουλου τακτικού µέλους και Προέδρου, λόγω
συνταξιοδότησης, µε τον κ.Μιχαήλ ∆ιαµαντόπουλο, τακτικό µέλος ως
Πρόεδρο, ως κατωτέρω:
Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΕΙ∆Η
ΑΡ∆ΡΕΥΣΗΣ & Υ∆ΡΕΥΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1.
ΜΙΧΑΗΛ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος -∆Ε
2. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΚΟΥ∆ΑΣ
∆Ε
3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆Ε
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνοµα
Επώνυµο
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
∆Ε
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ
∆Ε
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆Ε
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.21/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 243 /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.: 247
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.
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 )

Για το αντικείµενο: «Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και
διάθεση πίστωσης για δηµιουργία –εκτύπωση τουριστικού χάρτη του
∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθ.652/2016 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας, περί έγκρισης της υπ’ αριθ.7/2016 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας για δηµιουργία –εκτύπωση
τουριστικού χάρτη του ∆ήµου Αιγιαλείας.
2) Το αριθ.πρωτ.1782/22-02-2017 έγγραφο του Ε.Ο.Τ., περί παροχής σύµφωνης γνώµης για την δηµιουργία – εκτύπωση τουριστικού χάρτη του ∆ήµου Αιγιαλείας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της υποχρεωτικής ένθεσης του λογοτύπου του ΕΟΤ σε αυτόν.
Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούµαι
Α) Την έγκριση της αναγκαιότητας για τη δηµιουργία – εκτύπωση
τουριστικού χάρτη του ∆ήµου Αιγιαλείας (σε 5.000 αντίτυπα), ο οποίος
θα εκτυπωθεί σε τετραχρωµία, σε διαστάσεις 50 Χ 70 εκατοστά και θα
περιλαµβάνει: παραλίες, φυσικά αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους και
µοναστήρια, τις σηµαντικότερες εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στο
∆ήµο, χρήσιµες πληροφορίες, καθώς και τον πολεοδοµικό ιστό της πόλης
του Αιγίου. Η περιγραφή των ανωτέρω θα περιλαµβάνεται σε σύντοµο
κείµενο γραµµένο σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.
Β) Την έγκριση πραγµατοποίησης της ανωτέρω δαπάνης & τη διάθεση πίστωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 (δ) του άρθρου 158
Ν. 3463/ 2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», ποσού 4.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2017 για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που θα
απαιτηθούν για την Τουριστική Προβολή του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, τα όσα εξέθεσε
ο ∆ηµ. Σύµβουλος και πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ευστράτιος Βαρδάκης, είδε την
υπ’ αριθ. 652/16 προηγούµενη απόφασή του και έλαβε υπόψη του το υπ’
αριθ.πρωτ.1782/22-02-2017 έγγραφο του Ε.Ο.Τ. « περί παροχής σύµφω-

νης γνώµης για την δηµιουργία – εκτύπωση τουριστικού χάρτη του ∆ήµου Αιγιαλείας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της υποχρεωτικής ένθεσης του λογοτύπου του ΕΟΤ σε αυτόν», τις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 158 παρ. 3 περ. δ του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων», καθώς επίσης και του άρθρου 65 και 70 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.: 1)Μιχ. Κωνσταντίνου, 2) Β. Τοµαρά & 3) Xρ.Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 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 και 1) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Α) Την έγκριση της αναγκαιότητας για τη δηµιουργία – εκτύπωση
τουριστικού χάρτη του ∆ήµου Αιγιαλείας (σε 5.000 αντίτυπα), ο οποίος
θα εκτυπωθεί σε τετραχρωµία, σε διαστάσεις 50 Χ 70 εκατοστά και θα
περιλαµβάνει: παραλίες, φυσικά αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους και
µοναστήρια, τις σηµαντικότερες εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα στο
∆ήµο, χρήσιµες πληροφορίες, καθώς και τον πολεοδοµικό ιστό της πόλης
του Αιγίου. Η περιγραφή των ανωτέρω θα περιλαµβάνεται σε σύντοµο
κείµενο γραµµένο σε δύο γλώσσες: Ελληνικά και Αγγλικά.
Β) Την έγκριση πραγµατοποίησης της ανωτέρω δαπάνης & τη διάθεση πίστωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 (δ) του άρθρου 158
του Ν. 3463/ 2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων», ποσού 4.800,00€ συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6431.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2017 για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που θα
απαιτηθούν για την Τουριστική Προβολή του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 247/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

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.: 286
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: «Επιχορήγηση εθελοντικών οµάδων Πυροπροστασίας » .
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό (50ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου αρµοδίου σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας, κ. Γεωργίου Μεντζελόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13492/26-04-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέµεται στο ∆ήµο Αιγιαλείας το ποσό των
119.000,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017. Με
βάση την υπουργική απόφαση περί κατανοµής πιστώσεων (ΣΑΤΑ) για
την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας και συγκεκριµένα στην περίπτωση στ) που αναφέρει για την ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο
ΟΤΑ Α’ βαθµού, το ανωτέρω ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να
χρηµατοδοτήσει ενέργειες όπως ενίσχυση εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας. Με το άρθρο 202 παρ.1 του Ν.3463/06, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 38 του Ν. 4257/14 και ορίζει ότι µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων σε συλλόγους και σωµατεία που συµβάλλουν στην ανάδειξη και
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθόσον αποτελεί βασική συνιστώσα πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου.
Η ανωτέρω τακτική επιχορήγηση δεν εµπίπτει στον περιορισµό
της περίπτωση Β. του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί έκτακτης επιχορήγησης, αφού αφορά τακτική
(ΣΑΤΑ) και δεν ξεπερνά το 1,5% των τακτικών εσόδων του ∆ήµου. Κατόπιν των ανωτέρω ο ∆ήµος Αιγιαλείας δύναται να επιχορηγήσει τα Σωµατεία Εθελοντών ή τις Εθελοντικές Οµάδες Πολιτικής Προστασίας.
1. Σωµατείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας µε την επωνυµία «ΑΧΑΙΟΣ».
2. Σύλλογο εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου µε την επωνυµία «ΠΗΓΑΣΟΣ».
3. Εθελοντική οµάδα «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθελοντικών
Αεροπορικών και Αεροδιαστηµικών Υπηρεσιών» µε διακριτικό
τίτλο THE FLYING LIBRARIANS.
Και ειδικότερα:
Α) Οι δράσεις που θα αναλάβει το Σωµατείο Εθελοντών Πολιτικής
Προστασίας µε την επωνυµία «ΑΧΑΙΟΣ» για την αντιµετώπιση δασικών
πυρκαγιών για το έτος 2017 θα είναι στην περιοχή της Ανατολικής Αιγιαλείας λόγω της µεγάλης γεωγραφικής έκτασης του ∆ήµου Αιγιαλείας οι
οποίες είναι οι εξής:
• Εκτύπωση-διανοµή ενηµερωτικών φυλλαδίων για την διάδοση του
θεσµού του εθελοντή πυροσβέστη.
• Περιπολίες για πρόληψη δασικών πυρκαγιών.
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• Συµµετοχή σε ασκήσεις και σεµινάρια για αντιµετώπιση εκτάκτων
συµβάντων.
• Αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών µε ίδια µέσα.
• Προµήθεια εξοπλισµού για την αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών.
Το ανωτέρω σωµατείο είναι εγκεκριµένο και εγγεγραµµένο στο
Μητρώο των Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών
του άρθρου 14Β του Ν.3013/02 της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής
Προστασίας.
Οι δράσεις του αναφέρονται στα άρθρα 2 & 3 του εγκριθέντος µε
την υπ’ αριθ.212/2015 πιστοποίηση του Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, καταστατικού του ανωτέρω σωµατείου στο οποίο ορίζεται ότι το Σωµατείο
µε την επωνυµία Εθελοντική Οµάδα Πολιτικής Προστασίας Αχαιός το
οποίο αναγνωρίστηκε µε την υπ’αριθ.96/2008 απόφαση Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, έχει καταχωρηθεί στο µητρώο Σωµατείων
µε αύξοντα αριθµό 2/2009 και καµία άλλη πράξη τροποποίησης ή διαλύσεως του σωµατείου δεν έχει καταχωρηθεί στη σχετική στήλη του παραπάνω βιβλίου.
Οι ανωτέρω δράσεις του εν λόγω Σωµατείου πιστοποιούνται και
από το υπ’αριθ.2252/27.04.2011 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, σύµφωνα µε το υπ’αριθ.1848/Φ.702.15 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου µας γνωστοποιείται ότι η
εθελοντική οµάδα ΑΧΑΙΟΣ συµµετέχει ενεργά στον επιχειρησιακό σχεδιασµό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πρόληψη των δασικών
πυρκαγιών µε την εκποµπή περιπολικών καθώς και πυροσβεστικών οχηµάτων για την αντιµετώπιση συµβάντων πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Β) Οι δράσεις που θα αναλάβει o Σύλλογος εθελοντών πυροσβεστών
Πλατάνου µε την επωνυµία «ΠΗΓΑΣΟΣ» για την αντιµετώπιση δασικών
πυρκαγιών για το έτος 2017 θα είναι στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου και της ευρύτερης περιοχής λόγω της µεγάλης γεωγραφικής έκτασης του ∆ήµου Αιγιαλείας οι οποίες είναι οι εξής:
• Φύλαξη (περιπολίες) και προστασία από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών της περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου και της ευρύτερης περιοχής.
• ∆ράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών (µετακίνηση δεξαµενών, αποψίλωση κ.λ.π.).
• Αντιµετώπιση δασικών πυρκαγιών µε ίδια µέσα.
• Τοποθέτηση κρουνών.
Το ανωτέρω σωµατείο είναι εγκεκριµένο και εγγεγραµµένο στο Μητρώο των Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών του
άρθρου 14Β του Ν.3013/ 02 της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας.
Οι δράσεις του αναφέρονται στο άρθρο δύο (2) του εγκριθέντος µε
την υπ’αριθ.107/2007 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλα4

βρύτων, καταστατικού του ανωτέρω σωµατείου στην οποίο ορίζεται η
ίδρυση σωµατείου µε την επωνυµία «Σύλλογος Εθελοντών Πυροσβεστών Πλατάνου «ο Πήγασος». Οι ανωτέρω δράσεις του εν λόγω Σωµατείου πιστοποιούνται και από το υπ’αριθ.5130/26.06.2008 έγγραφο της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας
Γ) Οι δράσεις που θα αναλάβει η εθελοντική οργάνωση µε διακριτικό
τίτλο «The Flying Librarians» είναι :
• Αεροεπιτήρηση ∆ασών και περιοχών NATURA.
• Από αέρος συντονισµό
επίγειων δυνάµεων σε κρίσειςκαταστροφές.
• Πτήσεις πυρανίχνευσης στο σύνολο της περιοχής ευθύνης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
• Συµµετοχή σε ασκήσεις και σεµινάρια για αντιµετώπιση εκτάκτων
συµβάντων.
Η εν λόγω εθελοντική οµάδα είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας , µε αριθµό µητρώου 07/2013.
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι η δραστηριοποίηση των εν λόγω σωµατείων όπως και οι αναφερόµενοι στα καταστατικά τους σκοποί,
εµπίπτουν στην παρ.1 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 περί πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, αφού τα Σωµατεία αναπτύσσουν πράγµατι πολιτιστικές
δραστηριότητες δηλαδή, δραστηριότητες που συµβάλλουν στην ανάδειξη
και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, βασική συνιστώσα στην
προαγωγή της πολιτιστικής ανάπτυξης ενός τόπου. (Υπ’αριθ. 404/2009
πράξη του Τµ. 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την οποία κρίθηκε νόµιµη
η επιχορήγηση εθελοντικών δράσεων σωµατείου µε την επωνυµία «Οµάδα εθελοντών πυροπροστασίας και προστασίας της φύσης»).
Ως εκ τούτου και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω :
Eισηγούµαι προς το Σώµα για ψήφιση την έγκριση επιχορήγησης
των εθελοντικών οµάδων πυροπροστασίας τη περιοχής µας σύµφωνα µε
την παρ. στ) της υπ’ αριθ. 13492/26-04-2017 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών περί κατανοµής πιστώσεων (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ως κάτωθι :
Α) του Σωµατείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας µε την επωνυµία «ΑΧΑΙΟΣ», µε το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €),
Β) του Συλλόγου εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου µε την επωνυµία «ΠΗΓΑΣΟΣ», µε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00
€),
Γ) της εθελοντικής οµάδας «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Εθελοντικών Αεροπορικών και Αεροδιαστηµικών Υπηρεσιών» µε
διακριτικό τίτλο THE FLYING LIBRARIANS µε το ποσό των
χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
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για τη συµµετοχή τους στο έργο αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών προς
ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
Η απαιτούµενη πίστωση ανέρχεται σε 4.900,00€, η οποία θα καλυφθεί από χρηµατοδότηση (κατανοµή ΣΑΤΑ 2017 για δράσεις πυροπροστασίας) και από τον κωδικό 00-6739.002 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε την εισήγηση του
κ. Γεωργίου Μεντζελόπουλου, αρµοδίου εντεταλµένου δηµοτικού συµβούλου σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας και έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση ποσού 4.900,00€ στον ΚΑ 00-6739.002 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον.έτους 2017, την υπ’ αριθ. 13492/26-042017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, περί κατανοµής στο ∆ήµο
Αιγιαλείας του ποσού των 119.000,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017 και συγκεκριµένα στην περίπτωση στ) για την
ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθµού, το ανωτέρω
ποσό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να χρηµατοδοτήσει ενέργειες όπως
ενίσχυση εθελοντικών δράσεων πυροπροστασίας, την υπ’ αριθ.πρωτ.
15717/11.05.2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκεντρωµένης & Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την υπ’ αριθ. 404/ 2009 Πράξη του
Τµήµατος 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία κρίθηκε νόµιµη η
επιχορήγηση εθελοντικών δράσεων σωµατείου µε την επωνυµία «Οµάδα
εθελοντών πυροπροστασίας και προστασίας της φύσης», το γεγονός ότι
τα ανωτέρω σωµατεία είναι εγκεκριµένα και εγγεγραµµένα στο µητρώο
Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών του άρθρου
14Β του Ν.3013/2002 της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας,
οι δράσεις τους δε, αναφέρονται στα καταστατικά τους, τα οποία είναι
εγκεκριµένα µε τις υπ’αριθ. 212/2015 και 107/2007 αντίστοιχα, πιστοποίηση Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, την ανάγκη που προκύπτει για την επιχορήγηση των
εν λόγω σωµατείων προκειµένου να συµµετάσχουν στο έργο αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, το γεγονός ότι η εν λόγω επιχορήγηση δεν εµπίπτει στον περιορισµό της περ.β του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/
τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», περί
έκτακτης επιχορήγησης, δεδοµένου ότι αφορά τακτική (ΣΑΤΑ) και δεν
ξεπερνά το 1,5% των τακτικών εσόδων του ∆ήµου, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 38 του Ν. 4257/14, καθώς επίσης και 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
Παναγιωτακόπουλος, 3) Νικόλαος Θανασούλιας,4) Βασίλειος Θ. Χρι6

στόπουλος, 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
1) Την επιχορήγηση των εθελοντικών οµάδων πυροπροστασίας της
εδαφικής περιφερείας του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε την παρ. στ)
της υπ’ αριθ. 13492/26-04-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
περί κατανοµής πιστώσεων (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, ως κάτωθι :
α) Σωµατείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας µε την επωνυµία
«ΑΧΑΙΟΣ», µε το ποσό των χιλίων εννιακοσίων ευρώ (1.900,00 €),
β) Συλλόγου εθελοντών πυροσβεστών Πλατάνου µε την επωνυµία
«ΠΗΓΑΣΟΣ», µε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
γ) Εθελοντικής οµάδας «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εθελοντικών Αεροπορικών και Αεροδιαστηµικών Υπηρεσιών» µε διακριτικό
τίτλο «THE FLYING LIBRARIANS» µε το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €),
Για τη συµµετοχή των στο έργο αντιµετώπισης δασικών πυρκαγιών
προς ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.
2) Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού
ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (4.900,00 €), η οποία θα
καλυφθεί από χρηµατοδότηση (κατανοµή ΣΑΤΑ 2017 για δράσεις πυροπροστασίας) σε βάρος του Κ.Α.00-6739.002 του προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 286/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

7

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.: 287
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: «Στην αίτηση κας Σταθοπούλου Αθανασίας,
φοιτήτριας ΑΕΙ, για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό πρώτο (51ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε το παρόν
έγγραφό του (επισυνάπτεται), µας γνωρίζει ότι η φοιτήτρια κα Σταθοπούλου Αθανασία του Γεωργίου, πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται και ζητάει να εξεταστεί η δυνατότητα πραγµατοποίησης της
πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Πρακτική Άσκηση
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου ∆υναµικού Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους, στο ∆ήµο µας.
Η εν λόγω πρακτική θα έχει διάρκεια ένα (1) µήνα και συγκεκριµένα από 01 Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2017. Η αµοιβή της φοιτήτριας, για
το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, θα καταβληθεί από το Πανεπιστήµιο µη
υποχρεούµενου του φορέα σε οποιαδήποτε αµοιβή, θα είναι ασφαλισµένη από το Πανεπιστήµιο και θα καλύπτεται κατά ατυχήµατος, για τα ατυχήµατα που ενδεχοµένως συµβούν στους χώρους του φορέα κατά τη
διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Επίσης, µε την αριθ. πρωτ. 16708/26-05-2017 αίτησή της η κα
Σταθοπούλου Αθανασία του Γεωργίου µας γνωρίζει ότι επιθυµεί να
πραγµατοποιήσει την πρακτική της άσκηση στο ∆ήµο µας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση:
1) Την αποδοχή της κας Σταθοπούλου Αθανασίας του Γεωργίου, φοιτήτριας του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, της
Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης στο ∆ήµο µας και συγκεκριµένα στην ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης από 01-07-2017 µε ειδικό συµφωνητικό εργασίας, που λήγει αυτοδικαίως µετά το πέρας του µηνός.
2) Τον ορισµό του κ. Αθανασίου Ελευθέριου του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ
Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας για την παρακολούθηση του εξασκούµενης φοιτήτριας.
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Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ ∆ηµάρχου, είδε την αριθ.πρωτ. 16708/26-05-2017 αίτηση της Σταθοπούλου Αθανασίας του Γεωργίου, φοιτήτριας Α.Ε.Ι, περί πρακτικής
της άσκησης στο ∆ήµο Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του, το έγγραφο του
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µετά από διαλογική συζήτηση, 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 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Την αποδοχή της κας Σταθοπούλου Αθανασίας του Γεωργίου, φοιτήτριας του Τµήµατος Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, της
Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, για την εκτέλεση πρακτικής άσκησης στο ∆ήµο Αιγιαλείας και συγκεκριµένα
στην ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης από 01-07-2017 µε ειδικό συµφωνητικό εργασίας, που
λήγει αυτοδικαίως µετά το πέρας του µηνός.
2) Τον ορισµό του κ. Αθανασίου Ελευθέριου του Μιχαήλ, κλάδου ΤΕ
Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας για την παρακολούθηση του εξασκούµενης φοιτήτριας.
-Η αµοιβή της ανωτέρω φοιτήτριας, για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, θα καταβληθεί από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου µη υποχρεούµενου
του ∆ήµου Αιγιαλείας σε οποιαδήποτε αµοιβή, θα είναι ασφαλισµένη
από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και θα καλύπτεται κατά ατυχήµατος, για
τα ατυχήµατα που ενδεχοµένως συµβούν στους χώρους του ∆ήµου κατά
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 287/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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