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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 375
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ ποσού 466.868,28 € για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας , ανακοινώνει το πρώτο (1ο) οµόφωνα ενταχθέν θέµα εκτός
ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.374/2017 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της ίδιας συνεδρίασης, που λήφθηκε οµόφωνα µε
θέµα: « Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των εκτός ηµερήσιας διάταξης
θεµάτων», σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ./
87/ τ.Α/ 07. 06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε την αριθ.28869/2017 χρηµατική εντολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων κατανεµήθηκε στο ∆ήµο µας ποσό
466.868,28 € για καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για τους µήνες ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 466.868,28€ για «καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για τους
µήνες ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την αριθ.28869/2017 χρηµατική εντολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού 466.868,28 € για «Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για τους µήνες ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2017».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 375 /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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 376
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της ένατης (9ης) αναµόρφωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) οµόφωνα ενταχθέν θέµα εκτός
ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.374/2017 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της ίδιας συνεδρίασης, που λήφθηκε οµόφωνα µε
θέµα: « Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των εκτός ηµερήσιας διάταξης
θεµάτων» και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.225/2017
απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης της ένατης (9ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2017», η οποία είχε εκ των προτέρων διανεµηθείαποσταλεί στους επικεφαλής 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. 225/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την κατάρτιση της ένατης (9ης) 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.46233/1-03-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.110/2017 προηγούµενη απόφασή του περί τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.70857/4-04-17 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, 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.238/2017 προηγούµενη
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απόφασή του περί έκτης (6ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.147779/10-7-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 307/2017 προηγούµενη απόφασή του, περί έβδοµης (7ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.168988/28-7-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου την υπ’ αριθ. 347/2017 προηγούµενη απόφασή του, περί όγδοης (8ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ.180312/21-8-2017 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, ου Β/τος 17.5/15-6-1959, τις
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/
τ.Α/23.07.2013), καθώς επίσης αι 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) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλου, 2) ∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλου, 3) Θεοφ. Σπηλιόπουλου,
4)Χρ.Γούτου και 5)Βασ.Φιλιππόπουλου, που καταψήφισαν το θέµα,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµ.Μπούρδος, 2) ∆ηµ.Καλαµίδας και 3) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος, εποµένως µε πέντε (5) ψήφους κατά και δέκα εννέα (19)
ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της ένατης (9ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
225/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η
οποία έχει αναλυτικά, ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Αύξηση
Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σε συνεργασία µε όλες τις ∆ιευθύνσεις προτείνεται η µείωση των Κ.Α. Εξόδων που δεν θα
υλοποιηθούν κατά το τρέχον έτος ή έχουν συµβασιοποιηθεί σε µικρότερο ποσό από
την αρχική εγγραφή τους προκειµένου να καλυφτούν δαπάνες που έχουν προκύψει
µετά την σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους και δεν είχαν προβλεφτεί ή είχαν εγγραφεί µε µικρότερα ποσά. Αναλυτικά ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Τοπογραφική αποτύπωση & σήµανση θέσεων κάδων απορ20-6279.006
-15.000,00
ριµµάτων του ∆. Αιγιαλείας
20-7135.004
Προµήθεια γεφυροπλάστιγγας Σ.Μ.Α. Αιγίου
-24.800,00
20-7135.006
Προµήθεια κλαδοτεµαχιστή
-74.000,00
Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος Τ.Κ. Σελινούντα ∆.Ε.
25-7131.003
-45.000,00
Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας
Προµήθεια αντλητικού συγκροτήµατος άρδευσης αντλιοστασί25-7131.004
-15.000,00
ου Αγ. ∆ηµητρίου Τ.Κ Αµπελοκήπων ∆Ε Αιγείρας
Κατασκευή έργου ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην ΤΚ
25-7312.013
-30.000,00
Τράπεζας
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30-7326.007
30-7326.008
30-7331.010
30-7413.001
35-6262.002
35-6262.003
40-7412.002
40-7412.013
40-7413.012
40-7413.013
45-6011
45-6012
45-6051
45-7135.001
45-7135.002
45-7135.003
45-7135.004
45-7326.008
45-7326.011
45-7326.012
70-6235.001
00.6031
00-6053
10-6021
10-6052
15-6021
15-6052
20-6021
20-6052
20-6041
20-6054
30-6041.001
30-6054.001
35-6041

Περίφραξη ∆ηµοτικού ακινήτου στην ∆.Κ. ∆ιακοπτού
Περίφραξη ∆ηµοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Ζήριας ∆. Ερινεού
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου
Μελέτη του έργου "Κατασκευή κυκλικού κόµβου στη συµβολή
των οδών Ρήγα Φεραίου – Κορίνθου & Κανελλοπούλου Αιγίου"
∆ενδροφύτευση οδών, πλατειών και λοιπών χώρων
Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών
Μελέτη πράξης αναλογισµού και τακτοποίησης για την διάνοιξη οδών στο Κράθιο
Τοπ/κή µελ. για την οριοθ. ∆.Ε. ∆ιακοπτού συντ. ΕΓΣΑ
Μελέτες φωτοερµηνείας
Ψηφιακή αποτύπωση ορίων οικισµών ∆. Αιγιαλείας
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Προµήθεια & τοποθέτηση οστεοθηκών σε νεκροταφείο ∆.Ε Αιγίου
Προµήθεια & τοποθέτηση οστεοθηκών νεκροταφείου ∆.Ε ∆ιακοπτού
Προµήθεια & τοποθέτηση οστεοθηκών νεκροταφείων ∆.Ε Αιγειρας-Ακράτας
Προµήθεια & τοποθέτηση οστεοθηκών σε νεκροταφείων ∆Ε
Συµπολιτείας-Ερινεού
Κατασκευή περίφραξης στο ∆ηµοτικό κοιµητήριο Αιγίου
Κατασκευή περίφραξης κοιµητηρίου Τ.Κ Μάγειρα
Κατασκευή περίφραξης κοιµητηρίου Τ.Κ Άλσους
Μίσθωση χηµικών τουαλετών για την λειτουργία της λαϊκής
αγοράς
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

-15.000,00
-10.000,00
-64.652,33
-15.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-10.000,00
-30.000,00
-5.000,00
-24.800,00
-14.000,00
-1.000,00
-5.000,00
-14.000,00
-7.000,00
-14.000,00
-7.000,00
-15.000,00
-5.000,00
-10.000,00
-13.000,00
-20.000,00
-8.000,00
-20.000,00
-10.000,00
-130.000,00
-35.000,00
-5.000,00
-10.000,00
-299.500,00
-104.350,00
-75.925,35
-22.375,50
-12.091,26
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35-6054
35-6021
35-6052
10-6641.002
20-6641.002
25-6641.002
30-6641.002
30-6262.029
30-6262.028
30-6262.027
30-6262.026
10-6162.004

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε Ερινεού
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε Συµπολιτείας
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε Αιγίου
Παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε ∆ιακοπτού
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης portal-ιστοσελίδας του ∆ήµου
Αιγιαλείας

-3.771,08
-5.000,00
-3.000,00
- 1034,41
- 7.447,24
- 3.484,65
- 5.501,54
-23.335,72
-16.605,00
-19.829,00
-14.042,20
-15.000,00

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υπηρεσίες
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υπηρεσίες
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υπηρεσίες
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
Επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και
κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων

465.097,24

00-6443.

∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

10.000,00

00-6492.

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
ή συµβιβαστικών πράξεων

65.000,00

20-6641.001

Προµήθεια καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων

70.000,00

00-6516.002

Χρεολύσια δανείων Τραπεζών

75.000,00

00-6511.001

Τόκοι δανείων Τραπεζών

10.000,00

20-6273.
25-6273.
30-6273.
30-6021.
30-6262.009

90.000,00
516.448,04
12.000,00
45.000,00

Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λοιπός εξοπλισµός (Προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης
και ασφάλειας του ΧΥΤΑ Αιγείρας)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

20-7135.005

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των11.328,55€

6

2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Εγράφη
νέου Κ.Α. εξόδων και Αύξηση Κ.Α. εξόδων
Με εισήγηση της Αντιδηµάρχου Τεχνικών υπηρεσιών παρακαλούµε για την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 µε την εγγραφή νέου ΚΑ
στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριµένα του ΚΑ 25-7135.001 «Προµήθεια δεξαµενής άρδευσης ( Θέση Μπακαλέικα) Τ.Κ. Σελινούντα» µε µείωση του Κ.Α. 257326.002 «Κατασκευή δεξαµενής άρδευσης (θέση Μπακαλέικα) Τ.Κ. Σελινούντα» διότι κρίθηκε οικονοµικά συµφερότερη µετά από την κοστολόγηση της κατασκευής της εν λόγω δεξαµενής χωρίς να υπολείπεται των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της χρηστικότητας αυτής, προτείνεται ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

25-7135.001

Προµήθεια δεξαµενής άρδευσης ( Θέση Μπακαλέικα ) Τ.Κ.
Σελινούντα.

20.000,00

Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

25-6273.

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για
δικές τους υπηρεσίες

9.725,90

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκευή δεξαµενής άρδευσης (θέση Μπακαλέικα) Τ.Κ. Σε25-7326.002
λινούντα
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 29.725,90

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 11.328,55 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προτείνεται η αύξηση Κ.Α. Εξόδων προκειµένου να καλυφτεί η δαπάνη που έχει προκύψει µετά την
κατάθεση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος για το οικονοµικό έτος 2016 και του
φόρου ακίνητης περιουσίας.
Η παραπάνω δαπάνη δεν µπορούσε να προβλεφτεί κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού διότι αυτός συντάθηκε πριν το κλείσιµο του έτους µε αποτέλεσµα να µην
µπορεί να γίνει ακριβής προσδιορισµός αυτού, προτείνεται ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6312.
Λοιποί φόροι
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 7.328,55 €
4. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ προτείνεται η αύξηση Κ.Α. Εξόδων προκειµένου να καλυφτεί η ανάγκη που έχει προκύψει για την
έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης µετά την ένταξη του ∆ήµου µας στο
πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη ( Κωδικός σχεδίου Λ14)», προτείνεται ως ακολούθως:
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Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6819.
Λοιπές Εγγυήσεις
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 6.828,55 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Αύξηση
Κ.Α. εξόδων
Με εισήγηση της Αντιδηµάρχου Τεχνικών υπηρεσιών παρακαλούµε για την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 µε µείωση του Κ.Α. εξόδων
και αντίστοιχοι αύξηση του Κ.Α. εξόδων που αφορά την επέκταση – παραλλαγή δικτύου δηµοτικού φωτισµού διότι υπάρχουν ανάγκες κάλυψης δαπανών ύστερα από
τις εκπονήσεις µελετών της ∆Ε∆∆ΗΕ, για εξαιρετικά επείγουσες επεκτάσεις δηµοτικού φωτισµού σε διάφορες θέσεις του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως ακολούθως:
Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-7325.002

Επέκταση-παραλλαγή δικτύου δηµοτικού φωτισµού (Συµµετοχή ∆ήµου)

8.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Ερι20-6662.008
νεού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 8.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 6.828,55 €
6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε Αύξηση Κ.Α Εσόδου και µε Αύξηση Κ.Α Εξόδων καθώς επίσης και την Εγράφη
νέου Κ.Α. εξόδων
Σύµφωνα µε το Άρθρο 71 του N. 4445/ 2016, ΦΕΚ 236Α/ 19-12-2016 (άρθρο 71), το
Πρόγραµµα
«Στέγαση
και
Επανένταξη»,
όπως
ορίζεται
στην
∆28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Α∆Α: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της
παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012 (Α' 41), παρατείνεται έως τις 31/12/2017.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής της συνέχισης του Προγράµµατος καθορίζονται στην υπ’ αριθ. ∆23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602Β/10-05-2017 Κοινή Υπουργική
Απόφαση.
Το Σχέδιο «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Αίτηση Χρηµατοδότησης που υποβλήθηκε στο ΕΙΕΑ∆, στοχεύει στην
αντιµετώπιση του προβλήµατος της έλλειψης στέγης (σύµφωνα µε την τυπολογία
ETHOS και όπως τεκµηριώνεται από τους ατοµικούς φακέλους των ωφελούµενων –
αίτηση, δικαιολογητικά, έκθεση κοινωνικής λειτουργού, κ.λπ.-) και την εξασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης για 12 άτοµα (8 νοικοκυριά).
Η αίτηση του ∆ήµου Αιγιαλείας, κατόπιν αξιολόγησης, έγινε δεκτή µε αποτέλεσµα την
ένταξή του στον πίνακα των τελικών δικαιούχων µε προϋπολογισµό 81.127,00 €,
βάση των προαναφερθέντων προκύπτει η ανάγκη για αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 ως ακολούθως:
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Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έσοδα από Προγραµµατική σύµβαση υλοποίησης προ1326.001
γράµµατος "Στέγαση και Επανένταξη"
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Ενισχύεται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6474.002
∆απάνες Στέγασης Ωφελουµένων
15-6474.003
∆απάνες Εργασιακής Επανένταξης Ωφελουµένων
15-6474.004
Ενέργειες δηµοσιότητας σχεδίου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
81.127,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
17.010,00
51.742,00
5.000,00

Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

15-6474.005

Λειτουργικές δαπάνες

7.375,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 6.828,55 €
7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2017- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Εγράφη
νέων Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017 για τους ΚΑ 35-7135.002 ποσού 16.000 €
και ΚΑ 35-7135.003 ποσού 4.000 € εξόδων νε την αλλαγή αυτών σε αντίστοιχους
Κ.Α. εξόδων του 30-7135 διότι είναι αρµοδιότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας και όχι
του τµήµατος του Πρασίνου που εκ παραδροµής εγγράφηκαν, έτσι ώστε να καταστεί
δυνατόν να εκπονηθούν οι αναγκαίες µελέτες και να υλοποιηθούν στη συνέχεια οι
σχετικές προµήθειες, ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου :
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
30-7135.013
30-7135.014

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

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

Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια ξύλινου φράκτη για τους κοινόχρηστους χώ35-7135.002
ρους ∆.Ε. Ακράτας
Προµήθεια ξύλινου φράκτη για τους κοινόχρηστους χώ35-7135.003
ρους ∆.Ε. ∆ιακοπτου
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

16.000,00
4.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
- 16.000,00
-4.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο
ποσό των 6.828,55 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 376/2017
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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 378
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας
στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Προγράµµατος
LIFE 2017, για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: ‘Ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την διαχείριση της µόλυνσης σε
κλειστό υδατικό σύστηµα, Κορινθιακός Κόλπος (Development of a
Decision Supporting tool of the management of pollution to a closed
aquatic system, Corinthian Gulf) και ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Life Corinthian ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (4ο) οµόφωνα ενταχθέν θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.374/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της ίδιας συνεδρίασης, που λήφθηκε οµόφωνα µε θέµα:
« Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων» και διαβάζει εισήγηση του κ. Bασιλείου Γ.Χριστόπουλου , αρµοδίου Αντιδηµάρχου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
O ∆ήµος Αιγιαλείας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση συµµετοχής
στο Πρόγραµµα LIFE 2017 που αποτελεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για
το Περιβάλλον και τη ∆ράση για το Κλίµα. Πιο συγκεκριµένα το προτεινόµενο έργο µε τίτλο: ‘Ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την διαχείριση της µόλυνσης σε κλειστό υδατικό σύστηµα,
Κορινθιακός Κόλπος’ (Development of a Decision Supporting tool of the
management of pollution to a closed aquatic system, Corinthian Gulf) και
ακρωνύµιο ΄Life Corinthian’, δύναται να χρηµατοδοτηθεί από το Πρόγραµµα LIFE - Υποπρόγραµµα Περιβάλλον στο πλαίσιο του τοµέα προτεραιότητας LIFE Περιβάλλον και ∆ιαχείριση Πόρων - Ύδατα (LIFE
Environment and Resource Efficiency - Water).
Οι στόχοι του έργου γενικά είναι:
Η ανάπτυξη online υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων µε µεθοδολογία για τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη µοντελοποίηση των
υδάτινων πόρων στο κλειστό θαλάσσιο οικοσύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη τα σενάρια ρύπανσης και τα µελλοντικά σενάρια κλιµατικής αλλαγής,
την παρούσα και µελλοντική χρήση γης και την κατανάλωση νερού, αλλά και την κοινωνικοοικονοµική ανάπτυξη.
• Η ανάπτυξη ενός συστήµατος ικανού να µοντελοποιεί την πρόβλεψη της ανάπτυξης των υδάτινων πόρων στο επίπεδο της λεκάνης απορροής, συνδέοντας τα δεδοµένα εισόδου, τα µοντέλα και
τα δεδοµένα εξόδου, το οποίο θα επιτρέπει στον χρήστη να οπτικοποιεί και να αναλύει τα αποτελέσµατα.
• Για την εφαρµογή της µεθοδολογίας, και το εργαλείο θα αναπτυχθεί σε µια µελέτη αυτής της κατάστασης: η περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, η οποία επηρεάζεται έντονα από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες των 13 δήµων, περιλαµβάνει τον Κόλπο αυτό.
• Να εκτιµηθεί ο αντίκτυπος της ρύπανσης καθώς και η παγκόσµια
αλλαγή στους υδάτινους πόρους και τις συναφείς υποδοµές στον
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Κορινθιακό Κόλπο και να προσδιοριστεί η ευπάθεια διαφόρων τοµέων (π.χ. τουρισµός, αλιεία) σε αυτόν τον τοµέα.
• Να προτείνει στον κύριο τελικό χρήστη και τους γειτονικούς δήµους, τα κατάλληλα µέτρα προσαρµογής στον Κορινθιακό Κόλπο,
µε βάση την αξιολόγηση του οικονοµικού και περιβαλλοντικού
κόστους και των οφελών.
• Η διάδοση του εργαλείου και των αποτελεσµάτων του έργου στο
κοινό των 13 δήµων και περιφερειών που θα έχει ως αποτέλεσµα
νέες προτάσεις σχετικά µε την διαχείριση του Κορινθιακού.
Οι ∆ήµοι και ο ΣΠΟΑΚ θα µπορούσαν να συµβάλουν στο αναφερόµενο έργο µε τις ακόλουθες δράσεις:
• Να παρέχουν τα τοπικά σχέδια δράσεων και κανονισµών σχετικά µε
την µόλυνση των θαλάσσιων υδάτων, την κλιµατική αλλαγή, την
χρήση γης και την διαχείριση υδάτων του ∆ήµου τους (αν υπάρχουν).
• Στην καταγραφή και ευαισθητοποίηση ενδιαφερόµενων φορέων
σχετικά µε δράσεις για την παρακολούθηση και την προστασία του
περιβάλλοντος, την κλιµατική αλλαγή και την υγεία (πχ. Εθνικά Ιδρύµατα, δηµόσιες αρχές, κλαδικές ενώσεις, κοινωνικές οµάδες, εµπορικά επιµελητήρια και άλλες ιδιωτικές εταιρείες) στον Κορινθιακό κόλπο.
• Απογραφή περιπτώσεων µε σηµαντική περιβαλλοντική επίπτωση
από διάφορες πηγές της περιοχής τους στον Κορινθιακό κόλπο
• Εφαρµογή των πιλοτικών δράσεων που θα αναπτυχθούν στην διάρκεια του έργου (πχ. Εγκατάσταση αισθητήρων περιβαλλοντικών µετρήσεων) στην περιοχή τους
Στον καθορισµό των απαιτήσεων της πλατφόρµας συλλογής περιβαλλοντικών δεδοµένων ώστε να καλύπτουν τις τοπικές ανάγκες.
• Στη συλλογή τυχόν υπαρχόντων δεδοµένων σχετικά µε τα ύδατα και
την µόλυνση του αέρα στην περιοχή τους
• Στην συµµετοχή στην σύνταξη σχεδίων διαχείρισης του Κορινθιακού κόλπου µε βάση τις αναπτυχθείσες µελέτες
• Στη συµβολή σε ένα Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Κορινθιακού
Κόλπου (Environmental Observatory of Gulf of Corinth) και διεξαγωγή έκθεσης βιωσιµότητας
• Στη διάχυση των αποτελεσµάτων του έργου προς όφελος της κοινωνίας
Τον ρόλο του συντονιστή δικαιούχου θα έχει το Πανεπιστήµιο Πατρών
(4 εργαστήρια), το οποίο αναλαµβάνει την ευθύνη διασφάλισης της υλοποίησης του έργου
•
Environmental Microbiology, Department of Public Health, Medical School (EM)
•
Laboratory of Atmospherics Physics, Department of Physics (LAP)
•
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•
Geology Sediment Laboratory, Geology Department (GSL)
•
Multidimensional Data Analysis and Knowledge Management
Laboratory, Computer Engineering and Informatics Department (MDA)
Λοιποί συνδικαιούχοι εταίροι αποτελούν οι ακόλουθοι φορείς:
• Περιφέρεια Πελοποννήσου
• Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
• Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας
• ERFC
• Σύλλογος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού
Κόλπου - ΣΠΟΑΚ
• ∆ήµοι: Κορινθίων, Λεβαδέων, Θήβας, Λουτρακίου, Αιγιάλειας
• ΕΜΒΙΩ
Η πρόταση, µπορεί να υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή µέσω του
eProposal πριν από τις 16:00 τοπική ώρα Βρυξελλών, στις 12 Σεπτεµβρίου 2017.
Η πρώτη δυνατή ηµεροµηνία έναρξης για τα έργα LIFE είναι η 1η
Ιουλίου 2018 µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης 3 ετών.
Ο προτεινόµενος προϋπολογισµός του έργου είναι 1.900.000€ συνολικά, µε προτεινόµενο ποσοστό συγχρηµατοδότησης 50%. Ο ∆ήµος Αιγιάλειας προτίθεται να συµβάλλει στον συνολικό προϋπολογισµό του έργου µε ποσό ύψους 80.000 -100.000€. Η ιδία συνεισφορά του δήµου δύναται να καλυφθεί µε δαπάνες υπάρχοντος προσωπικού.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
Α) την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στο εταιρικό σχήµα
της προς υποβολή πρότασης µε τίτλο: ‘Ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την διαχείριση της µόλυνσης σε κλειστό υδατικό σύστηµα, Κορινθιακός Κόλπος’ (Development of a Decision
Supporting tool of the management of pollution to a closed aquatic
system, Corinthian Gulf ) και ακρωνύµιο ΄Life Corinthian’, του Προγράµµατος LIFE 2017 - Υποπρόγραµµα Περιβάλλον στο πλαίσιο του τοµέα προτεραιότητας LIFE Περιβάλλον και ∆ιαχείριση Πόρων - Ύδατα
(LIFE Environment and Resource Efficiency - Water
Β) την έγκριση κατάρτισης και υποβολής της πρότασης µε τίτλο: ‘Ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την διαχείριση
της µόλυνσης σε κλειστό υδατικό σύστηµα, Κορινθιακός Κόλπος’
(Development of a Decision Supporting tool of the management of
pollution to a closed aquatic system, Corinthian Gulf ) και ακρωνύµιο
΄Life Corinthian’, σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος LIFE
Γ) την έγκριση εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιου
Παναγόπουλου για την υπογραφή όλων των νοµιµοποιητικών εγγράφων
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και σχετικών αιτήσεων που αφορούν στην υποβολή της ανωτέρω πρότασης σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος LIFE.
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 αρµοδίου κ. Αντιδηµάρχου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της
πρόσκλησης του Προγράµµατος LIFE 2017, για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο: ‘Ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων
για την διαχείριση της µόλυνσης σε κλειστό υδατικό σύστηµα, Κορινθιακός Κόλπος (Development of a Decision Supporting tool of the
management of pollution to a closed aquatic system, Corinthian Gulf) και
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: Life Corinthian, καθώς επίσης τις διατάξεις του
Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/76-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
–Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του
δηµοτικού συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµ.Μπούρδος, 2) ∆ηµ.Καλαµίδας και 3) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Α) Την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στο εταιρικό
σχήµα της προς υποβολή πρότασης µε τίτλο: «Ανάπτυξη υποστηρικτικού
εργαλείου λήψης αποφάσεων για την διαχείριση της µόλυνσης σε κλειστό υδατικό σύστηµα, Κορινθιακός Κόλπος’ (Development of a Decision
Supporting tool of the management of pollution to a closed aquatic
system, Corinthian Gulf ) και ακρωνύµιο ΄Life Corinthian’, του Προγράµµατος LIFE 2017 - Υποπρόγραµµα Περιβάλλον στο πλαίσιο του τοµέα προτεραιότητας LIFE Περιβάλλον και ∆ιαχείριση Πόρων - Ύδατα
(LIFE Environment and Resource Efficiency - Water ),
Β) Την έγκριση κατάρτισης και υποβολής της πρότασης µε τίτλο:
«Ανάπτυξη υποστηρικτικού εργαλείου λήψης αποφάσεων για την διαχείριση της µόλυνσης σε κλειστό υδατικό σύστηµα, Κορινθιακός Κόλπος’
(Development of a Decision Supporting tool of the management of
pollution to a closed aquatic system, Corinthian Gulf ) και ακρωνύµιο
΄Life Corinthian’, σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος LIFE,
Γ) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιου Παναγόπουλου, για την υπογραφή όλων των νοµιµοποιητικών εγγράφων και
σχετικών αιτήσεων που αφορούν στην υποβολή της ανωτέρω πρότασης
σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος LIFE.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 378/2017
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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 380
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)

2

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 111.250,00 € για «1η και 2η τακτική επιχορήγηση 2017 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 25527/2017 χρηµατικής εντολής του ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 111.250,00 € για «1η και
2η τακτική επιχορήγηση 2017 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
Kατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 111.250,00 € για «1η και
2η τακτική επιχορήγηση 2017 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.25527/2017 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)
∆ηµ.Μπούρδος, 2) ∆ηµ.Καλαµίδας, 3) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος & 4)
Ευστρ.Βαρδάκης, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή χρηµατοδότησης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού
111.250,00 € για «1η και 2η τακτική επιχορήγηση 2017 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 380/2017
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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 381
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 94.500,00 € για « Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Α.Π.ΑΠΟΦ.23620/11-7-2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε την αριθ.25528/2017 χρηµατική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεµήθηκε στο ∆ήµο µας ποσό 94.500,00€ για
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α.Π. ΑΠΟΦ.23620/11-72017)».
Kατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού των 94.500,00€ για «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Α.Π. ΑΠΟΦ.23620/11-72017)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.25528/2017 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 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) ∆ηµ.Μπούρδος, 2) ∆ηµ.Καλαµίδας, 3)
Ευστ. Θεοδωρακόπουλος και 4) Ευστρ. Βαρδάκης ,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 94.500,00€ από το
ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,για «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
Α.Π. ΑΠΟΦ.23620/11-7-2017)».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 381 /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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 384
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: Έγκριση της υπ’ αριθ.24/2017 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας » που αφορά την
ψήφιση του οικονοµικού απολογισµού οικον. έτους 2016».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξη και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.24/2017 απόφασης, του
Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας », που αφορά την ψήφιση του οικονοµικού απολογισµού οικον. έτους 2016, που έχει ως εξής:
«
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τη διαχείριση του Οικονοµικού έτους 2016 ως εξής:
Έσοδα:
452.024,38 €
Έξοδα:
360.079,12 €
Υπόλοιπο:
31.945,26 €
2. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών
που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’α ριθ.Φ.Γ.8/9836/27-05-1992 (ΦΕΚ
448 Β΄) απόφασης της ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην
παρ.8 του άρθρου 12 του Ν.2539/97 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.
3.Επειτα από την έγκριση του απολογισµού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα υποβληθεί για έλεγχο µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 24/2017 ».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την υπ’ αριθ.
24/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω ΝΠ∆∆ και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06
(∆.Κ.Κ.), την υπ΄ αριθ. 8440/24-02-2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011, τεύχος
Β΄) απόφαση ΥΠΕΣΑΗ∆, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.5 του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτό-διοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ.Λαϊνά
που καταψήφισε το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµ.Μπούρδος, 2) ∆ηµ.
Καλαµίδας, 3) Ευστ.Θεοδωρακόπουλος και 4) Ευστρ.Βαρδάκης, µετά
από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την υπ’ αριθ. 24/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας», που αφορά την ψήφιση του
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οικονοµικού απολογισµού οικ. έτους 2016, που εµφανίζει τα κάτωθι αποτελέσµατα:
Έσοδα:
452.024,38 €
Έξοδα:
360.079,12 €
Υπόλοιπο:
31.945,26 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 384 /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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 385
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο
Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο
Γούτο, 25) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό
Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία Καρρά,
Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.
Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: « Επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
Κε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
«Σύµφωνα µε το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς και την εγκύκλιο 27230/7-6-2011 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τη διαδικασία εκλογής και την καταστατική θέση το
Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και Επιχείρησης κ.λ.π», & το αριθµ. 8526/10-32015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ &∆.Α. «Επιλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης», στους ∆ήµους άνω των 20.000 κατοίκων, µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δηµοσιοποιείται
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως
συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης.
Ο Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες των
άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του
δήµου, των νοµικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί,
προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα, ενώ είναι υποχρεωµένος να
απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφερόµενους.
Mπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας
έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που
ο ίδιος εντοπίζει. Υποστηρίζεται δε διοικητικά από τις υπηρεσίες του ∆ήµου.
Έχοντας υπόψη το παραπάνω άρθρο, προκηρύχθηκε διαγωνισµός, µε την
υπ’ αριθµ.25028/7-08-2017 προκήρυξή µου, για την επιλογή Συµπαραστάτη του
δηµότη και της επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης, δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός ∆ήµου, Περιφέρειας ή Βουλευτής, και ισχύουν τα κωλύµατα και τα
ασυµβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.
Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση
η οποία λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η
επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται κατά την ίδια ή µεταγενέστερη συνεδρίαση µε την ίδια πλειοψηφία.
Η θητεία του συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δηµοτικών αρχών.
Υποβλήθηκε µία (1) υποψηφιότητα έως και την 6η Σεπτεµβρίου 2017 σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.25028/7-08-2017προκήρυξη και συγκεκριµένα του κ. Σαράντη Μπαλή του Γεωργίου .
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Στη συνέχει ο κ. Πρόεδρος ∆.Σ. διάβασε το βιογραφικό του κ.Σαράντη
Μπαλή ο οποίος παίρνοντας κατόπιν τον λόγο αναφέρθηκε στο βιογραφικό του
και στους λόγους υποβολής της υποψηφιότητάς του.
Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. κάλεσε τα παρόντα (22) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε µυστική ψηφοφορία, δεδοµένου ότι είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµ.
Μπούρδος, 2) ∆ηµ.Καλαµίδας ,3) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος , 4) Ευστρ. Βαρδάκης και 5) πριν την ψηφοφορία ο κ. Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος,
Μετά την ολοκλήρωση της µυστικής ψηφοφορίας ο κ. Πρόεδρος του ∆.Σ.
ανακοινώνει ότι ο µοναδικός υποψήφιος κ. Σαράντης Μπαλής του Γεωργίου
έλαβε: πέντε (5) ψήφους υπέρ και βρέθηκαν δέκα τρία (13) ΛΕΥΚΑ και τέσσερα (4) ΑΚΥΡΑ και εποµένως ο κ. Σαράντης Μπαλής του Γεωργίου, δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη πλειοψηφία, των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 77
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10), µε αποτέλεσµα,
∆ΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
Ο κ. Σαράντης Μπαλής του Γεωργίου, µοναδικός υποψήφιος, για τη θέση του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 385/2017
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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 389
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: « Αντικατάσταση αναπληρωµατικού µέλους
∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», λόγω
παραίτησης ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας, εγκρίθηκε ο ορισµός των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός &
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» & η Εκλογή µε φανερή ψηφοφορία του Προέδρου και Αντιπροέδρου του, καθώς και της θητείας
έως 31-8-2019.
Ο κ. Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Πρόεδρος του εν λόγω Ν.Π.∆.∆. µε
το αριθ. πρωτ.1607/23-08-2017 έγγραφο, µας διαβίβασε την υπ’ αριθ.
πρωτ. 1600/22-8-2017 αίτηση διαγραφής του κ.Λεωνίδα Παπαλεωνιδόπουλου από αναπληρωµατικό µέλος του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για: α) Την αποδοχή της παραίτησης-διαγραφής του κ. Λεωνίδα Παπαλεωνιδόπουλου από τη θέση του αναπληρωµατικού µέλους και β) Την
τροποποίηση της αριθ.118/2017 αποφ.∆.Σ. ως προς το σκέλος (β) Τα ένδεκα (11) Μέλη-δηµότες µε αριθµ. 9 και τον ορισµό της κας Μαρίας Παπαγεωργίου, δηµότισσας, ως νέο αναπληρωµατικό µέλος, προς αντικατάσταση του παραπάνω παραιτηθέντος-διαγραφέντος .
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας.
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 και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 118/2017 προηγούµενη απόφαση του, το αριθ. πρωτ.1607/23-08-2017 έγγραφο του κ.
Προέδρου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», την υπ’ αριθ.πρωτ.
1600/22-8-2017 αίτηση παραίτησης-διαγραφής του κ.Λεωνίδα Παπαλεωνιδόπουλου, την ανάγκη ορισµού νέου αναπληρωµατικού µέλους για
την εύρυθµη λειτουργία του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆, καθώς επίσης και το άρθρο 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)
Βασιλείου Φιλιππόπουλου που καταψήφισε το θέµα και 2) Χρήστου Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
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3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµ.Μπούρδος, 2) ∆ηµ. Καλαµίδας, 3) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος, 4) Ευστρ.Βαρδάκης, 5) Χρ.Γούτος
και 6) ∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
α) Την αποδοχή της παραίτησης-διαγραφής του κ. Λεωνίδα Παπαλεωνιδόπουλου από τη θέση του αναπληρωµατικού µέλους και
β) Την τροποποίηση της υπ’αριθ.118/2017 προηγούµενης απόφασης
του, ως προς το σκέλος (β) Τα ένδεκα (11) Μέλη-δηµότες µε αριθµ. 9 και
τον ορισµό της κας Μαρίας Παπαγεωργίου, δηµότισσας, ως νέο αναπληρωµατικό µέλος, προς αντικατάσταση του παραπάνω παραιτηθέντοςδιαγραφέντος.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 118/2017 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 389/2017
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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 390
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: «Τροποποίηση της υπ’αριθ.447/2014 απόφασης του ∆.Σ. Αιγιαλείας περί «Συγκρότησης γνωµοδοτικής Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας », ως προς
το σκέλος (2) Εκπρόσωποι Εµπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθ.447/2014 (Α∆Α: ΒΑΥ∆Ω6Χ-ΗΑΘ ) απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, αποφασίσθηκε η Συγκρότηση
γνωµοδοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας (σύµφωνα µε το άρθρο 70 του Ν. 3852/10 ΦΕΚ τεύχος
Α΄) και ο ορισµός 11µελούς επιτροπής µετά των αναπληρωµατικών
τους, πλην όµως στη συνέχεια µε το (υπ’ αριθ.πρωτ. 26386/22-8-2017
του ∆ήµου) έγγραφο του Εµπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας, µας κοινοποίησε το αριθ.394/2017 απόσπασµα πρακτικού του ∆.Σ.
και µας γνωρίζει ότι : ως εκπρόσωποι του εν λόγω Συλλόγου, για την
συµµετοχή των στην Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Αιγιαλείας, θα είναι ο κ. Χαράλαµπος Παπαδόπουλος ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κα Μαρία Χρονοπούλου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι την τροποποίηση της αριθ.
447/2014 απόφασης του ∆.Σ. όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.513/2014
όµοια, µόνον ως προς το σκέλος (β) Εκπρόσωποι φορέων και ιδιώτες (7
µέλη) & (1) δηµ.υπαλ/λος µε αριθ. (2) του αποφασιστικού µέρους και να
ορισθούν ως εκπρόσωποι του Εµπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας, ο κ. Χαράλαµπος Παπαδόπουλος ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κα Μαρία Χρονοπούλου.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.447/2014 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθ.513/2014 όµοια απόφασή
του.
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 και έλαβε υπόψη του τις υπ’ υπ’ αριθ.447/2014 & 513/2014
προηγούµενες αποφάσεις του, το (υπ’ αριθ.πρωτ. 26386/22-8-2017 του
∆ήµου) έγγραφο του Εµπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας,
το αριθ.394/2017 απόσπασµα πρακτικού του ανωτέρω ∆.Σ, καθώς επίσης και το άρθρο 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.Χρήστου Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5
3

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) ∆ηµ.Μπούρδος, 2) ∆ηµ. Καλαµίδας, 3)
Ευστ. Θεοδωρακόπουλος,4) Ευστρ.Βαρδάκης, 5) Χρ.Γούτος και 6)
∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 447/2014 (Α∆Α: ΒΑΥ∆Ω6Χ-ΗΑΘ)
προηγούµενης απόφασης του, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ.513/2014
όµοια, µόνον ως προς το σκέλος (β) Εκπρόσωποι φορέων και ιδιώτες (7
µέλη) & (1) δηµ.υπαλ/λος µε αριθ. (2) του αποφασιστικού µέρους και να
ορισθούν ως εκπρόσωποι του Εµπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας, ο κ. Χαράλαµπος Παπαδόπουλος ως τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την κα Μαρία Χρονοπούλου.
-Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.447/2014 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθ.513/2014 όµοια απόφασή
του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 390/2017
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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 412
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο:« Έγκριση έκτακτης οικονοµικής ενίσχυσης
του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό τέταρτο (34ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας » Άρθρο 202: Επιχορηγήσεις και βοηθήµατα παράγραφος 1Α. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηµατικών επιχορηγήσεων: ν. σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου, περιλαµβανοµένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαµβάνουν.
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του οικονοµικού έτους 2016
από τα οποία προκύπτει ότι τα έσοδα του Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,
ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» για το 2016 ανήλθαν στο ποσό των 1.558.855,43 €. (Για
το 2017 αναµένεται να ανέλθουν στο ποσό των 1.697.998,17 € και σύµφωνα µε το ΦΕΚ 3364Β/17-12-2012 βάση του οποίου η ετήσια τακτική
επιχορήγηση του ∆ήµου Αιγιαλείας καθορίστηκε στο ποσό των
765.000,00 € και τον προϋπολογισµό εξόδων του Ν.Π.∆.∆. οικονοµικού
έτους 2017 στον οποίο και έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την κάλυψη των
λειτουργικών του αναγκών και την υλοποίηση δραστηριοτήτων δράσεων
αρµοδιότητας του , σας γνωρίζουµε ότι από την έναρξη του έτους 2017
έως και σήµερα(25/8/2017) έχουν προκύψει νέες ανάγκες οι οποίες κρίνονται απολύτως επιτακτικές για τη λειτουργία του καθώς και για την
ασφάλεια των δηµοτών ( κυρίως παιδιών) για τις οποίες όµως είτε δεν
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό οικονοµικού
έτους 2017 είτε οι προβλεπόµενες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριµένων αναγκών στο σύνολό τους (π.χ. µεγαλύτερος αριθµός δηµοτικών γυµναστηρίων, αυξηµένος αριθµός τίτλων βιβλίων για
τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, αυξηµένος αριθµός παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθµούς κλπ.)
Οι νέες ανάγκες συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
150.000,00€ παρατίθενται ως ακολούθως:
A.- Την επισκευή των παιδικών χαρών των παιδικών σταθµών ώστε αυτές να πληρούν τις σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις προϋποθέσεις ασφάλειας κατά την χρήση τους από τα παιδιά.
Γ.- Την επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών
σταθµών όπου απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία τους.

3

∆.-τον εξοπλισµό των παιδικών σταθµών µε βιβλία – παιχνίδια και
ό,τι άλλο ενδείκνυται για την δηµιουργική απασχόληση των παιδιών που
φιλοξενούνται σε αυτούς.
Ε.- Την αξιοποίηση του κλειστού γυµναστηρίου µε την επισκευή
των οργάνων του καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη παρέµβαση ώστε να
επιτευχθεί η λειτουργία του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΣΤ.- Την αντιµετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για το Κλειστού Γυµναστηρίου
Καµαρών ώστε να αδειοδοτηθεί για την διεξαγωγή αγώνων.
Ζ.- Την αντιµετώπιση των δαπανών που απαιτούνται για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα Γήπεδα Ποδοσφαίρου ώστε
να αδειοδοτηθούν για την διεξαγωγή αγώνων.
Η.- Την επισκευή και συντήρηση των συνθετικών χλοοταπήτων
των γηπέδων ποδοσφαίρου.
Θ.- Την συντήρηση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης στην ∆.Κ. Αιγίου
και τον εµπλουτισµό της σε Τίτλους.
Ι.- Την αξιοποίηση των έργων τέχνης που έχει στην κατοχή του το
Ν.Π.∆.∆. µε την δηµιουργία χώρου έκθεσής τους.
ΙΑ.- Την δηµιουργία παιδικού σταθµού στην ∆.Ε. Συµπολιτείας.
IB.- Την λειτουργία του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου .
ΙΓ.-Την τοποθέτηση Πλαστικού Χλοοτάπητα, δηµιουργία Αποδυτηρίων και ευπρεπισµό του Περιβάλλοντος Χώρου στο Γήπεδο Ν. Πλαστήρα στην ∆.Ε. Αιγίου
Σύµφωνα µε τα παραπάνω σας καλώ να προβούµε στη λήψη απόφασης για την έγκριση της καταβολής Έκτακτης Επιχορήγησης του
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» συνολικού ύψους 150.000,00€
και την διάθεση πίστωσης αυτής σε βάρος του Κ.Α. 00-6731.000 σύµφωνα µε την Α.000/2017 Α.Α.Υ. ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.Α-1225/2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, για την δέσµευση της σχετική πίστωσης,
την ανάγκη κατανοµής έκτακτης επιχορήγησης έτους 2017 στο ανωτέρω
Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να καλυφθούν έκτακτες λειτουργικές δαπάνες, 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 Κοι-νοτήτων», η οποία αντικαθίσταται µε το άρθρο 38 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουρ-γείου Εσωτερικών» 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 Καλλικρά4

της», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του δηµοτικού συµβούλου
κ.Χρήστου Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµ.
Μπούρδος, 2) ∆ηµ.Καλαµίδας, 3) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος, 4) Ευστρ.
Βαρδάκης, 5) Χρ. Γούτος, 6) ∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 7) Γεώρ. Ντίνος, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9) Θεοφ.Σπηλιόπουλος, 10) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος & 11) Βασ.Φιλιππόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
1) Την έκτακτη επιχορήγηση ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) στο Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική
Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας», για την κάλυψη των αυξηµένων λειτουργικών του αναγκών για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του, &
2) Τη διάθεση πίστωσης ποσού εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ
(150.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00-6731.000 προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, για την απόδοσή του στο ανωτέρω
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός & Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 412/2017
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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 414
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για
τις ανάγκες εθνικών επετείων, τοπικών εορτών έως 31-12-2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 158 παρ.3α Ν.3463/06, πιστώσεις που είναι
γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του
∆ήµου ή της Κοινότητας µπορεί να διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν
εκτός των άλλων σε:
α) «Εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες ιδίως πολιτιστικές, µορφωτικές,
ψυχαγωγικές, αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις που οργανώνει ο ∆ήµος ή η Κοινότητα, εφόσον σχετίζονται µε την εδαφική του
περιφέρεια και συνδέονται µε την προαγωγή των κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του».
β) Όµοιες εκδηλώσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς και συµµετέχει ο
∆ήµος ή η Κοινότητα.»
Στο πλαίσιο δε των δραστηριοτήτων του και προς εκπλήρωση των
σκοπών του ο ∆ήµος συµµετέχει στον εορτασµό εθνικών ή τοπικών εορτών ή επετειακών εκδηλώσεων µνήµης και απόδοσης τιµών (όπως του
εορτασµού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, του εορτασµού της
1ης Μαΐου, του εορτασµού Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 στις 9 Μαΐου,
της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, της επετείου της 17ης Νοεµβρίου Ηµέρας Πολυτεχνείου, της 21ης Νοεµβρίου Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων, της 13ης ∆εκεµβρίου επέτειος ολοκαυτώµατος Καλαβρύτων από
τους Ναζί), καθώς επίσης σε νεκρώσιµες ακολουθίες.
Κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 11782/12-4-2017 εγγράφου του Αυτοτελούς τµήµατος Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε το οποίο µας γνωρίζει ότι πλέον στερείται
προσωπικού για την κατασκευή στεφάνων για τις εθνικές επετείους και
λοιπές εκδηλώσεις και σύµφωνα και µε τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016
και του ν. 4412/2016, εισηγούµαι:
Α) Την έγκριση δαπανών για προµήθεια στεφάνων για τις ανάγκες
εθνικών και τοπικών εορτών, επετείων και εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν από σήµερα έως τέλος του έτους 2017 έως του ποσού των
1.100,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και συγκεκριµένα µε ενδεικτική ποσότητα για τις παρακάτω υπόλοιπες εκδηλώσεις του έτους
2017 :
1)εορτασµού της εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940»,
14 δάφνινα στεφάνια 0,60 εκ Χ 0,60 εκ µε δυο (2) στηρίγµατα 80 εκ. (
για ∆ήµαρχο – Πρόεδρο ∆.Σ. - ∆.Σ. – Σχολική Επιτροπής Α/βάθµιας Εκ3

παίδευσης ∆ήµου - ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου, Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (πρώην έδρες
∆ήµων) : Αιγίου – Αιγείρας – Ακράτας –∆ιακοπτού – Ροδοδάφνης- Καµαρών)
2) εορτασµού της επετείου «Ηµέρας Πολυτεχνείου» την 17η Νοεµβρίου,
1 δάφνινο στεφάνι 0,60 εκ. Χ 0,60 εκ. µε δυο (2) στηρίγµατα 80 εκ. (
για ∆ήµαρχο)
3) εορτασµού «Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων», την 21η Νοεµβρίου
1 δάφνινο στεφάνι 0,60 εκ. Χ 0,60 εκ. µε δυο (2) στηρίγµατα 80 εκ. (
για ∆ήµαρχο)
4) εορτασµού της επέτειος ολοκαυτώµατος Καλαβρύτων από τους Ναζί
την 13η ∆εκεµβρίου
1 δάφνινο στεφάνι 0,60 εκ. Χ 0,60 εκ. µε δυο (2) στηρίγµατα 80 εκ. (
για ∆ήµαρχο)
5) για νεκρώσιµες ακολουθίες
Στεφάνι µε λουλούδια (γαρύφαλλα) για κηδεία 0,60εκ. Χ 0,60εκ. µε
δυο (2) στηρίγµατα (για κ. ∆ήµαρχο και ∆.Σ. Αιγιαλείας)
Β) Την ψήφιση και διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00-6443
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2017 ποσού 1.100,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπανών για την προµήθεια στεφάνων όλων των προαναφερόµενων εκδηλώσεων »,
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 υπ’αριθ.Π.A.Y.:Α-1224/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, για τη δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του
το υπ’ αριθ. πρωτ. 11782/12-4-2017 εγγράφου του Αυτοτελούς τµήµατος Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου
Αιγιαλείας, την ανάγκη διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την αντιµετώπιση των εξόδων των εκδηλώσεων του εορτασµού Εθνικών επετείων
και τοπικών εορτών µέχρι 31-12-2017, τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 ,
του N. 4412/2016 , καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου
158 Ν. 3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.), µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ.: 1) ∆ηµ. Μπούρδος, 2) ∆ηµ.Καλαµίδας, 3) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος,
4) Ευστρ. Βαρδάκης, 5) Χρ. Γούτος, 6) ∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 7)
Γεώρ. Ντίνος, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Θεοφ.Σπηλιόπουλος, 10) Γρηγ.
Τριανταφυλλόπουλος & 11) Βασ.Φιλιππόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) Την έγκριση δαπανών για προµήθεια στεφάνων για τις ανάγκες
εθνικών και τοπικών εορτών, επετείων και εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν από σήµερα έως τέλος του έτους 2017, έως του ποσού των
1.100,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και συγκεκριµένα µε εν4

δεικτική ποσότητα για τις παρακάτω υπόλοιπες εκδηλώσεις του έτους
2017 :
1) Εορτασµού της εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940»:
∆έκα τέσσερα (14) δάφνινα στεφάνια 0,60 εκ Χ 0,60 εκ µε δυο (2) στηρίγµατα 80 εκ. ( για ∆ήµαρχο – Πρόεδρο ∆.Σ. – Μέλη ∆.Σ. – Σχολική
Επιτροπής Α/βάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου - ΝΠ∆∆ Σχολική Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου, Προέδρους ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων (πρώην έδρες ∆ήµων) : Αιγίου – Αιγείρας – Ακράτας –
∆ιακοπτού – Ροδοδάφνης- Καµαρών),
2) Εορτασµού της επετείου «Ηµέρας Πολυτεχνείου» την 17η Νοεµβρίου:
Ένα (1) δάφνινο στεφάνι 0,60 εκ. Χ 0,60 εκ. µε δυο (2) στηρίγµατα 80
εκ. ( για ∆ήµαρχο),
3) Εορτασµού «Ηµέρας Ενόπλων ∆υνάµεων», την 21η Νοεµβρίου :
Ένα (1) δάφνινο στεφάνι 0,60 εκ. Χ 0,60 εκ. µε δυο (2) στηρίγµατα 80
εκ. ( για ∆ήµαρχο),
4) Εορτασµού της επέτειος ολοκαυτώµατος Καλαβρύτων από τους Ναζί
την 13η ∆εκεµβρίου : ένα (1) δάφνινο στεφάνι 0,60 εκ. Χ 0,60 εκ. µε
δυο (2) στηρίγµατα 80 εκ. ( για ∆ήµαρχο),
5) Για νεκρώσιµες ακολουθίες: Στεφάνι µε λουλούδια (γαρύφαλλα) για
κηδεία 0,60εκ. Χ 0,60εκ. µε δυο (2) στηρίγµατα (για κ. ∆ήµαρχο και
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας), &
Β) Την ψήφιση και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εκατό ευρώ
(1.100,00€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α , σε βάρος του Κ.Α. 006443 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικ. έτους 2017, για
προµήθεια στεφάνων για τις ανάγκες εθνικών και τοπικών εορτών, επετείων και εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν από σήµερα έως τέλος
του έτους 2017 .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 414/2017
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
6 Σεπτεµβρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 415
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆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) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Χρήστο Γούτο, 25) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 26) Χρήστο Λαϊνά και 27) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις έξι (6) του µηνός Σεπτεµβρίου 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. 27618/1-09-2017, 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) Χρήστος Θεοδωρόπουλος,Τ.Κ.Ποροβίτσας,2) Αναστάσιος Μούσκας,Τ.Κ.Νικολαιϊκων,3)Μαρία
Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 4) Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας,5) Αργύριος
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλάτανος, και 7) Σπυρ.Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,4) Βασίλειος Τοµαράς, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 374 έως και 427)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για
αντιµετώπιση εξόδων εορτασµού της Εθνικής Επετείου της « 28ης Οκτωβρίου 1940 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έβδοµο (37ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Όπως είναι γνωστό για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της
εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940» απαιτείται να γίνουν κάποιες δαπάνες, όπως: α) προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X)
των (200 g/m2), για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων, φακέλων
µε έγχρωµο έµβληµα ∆ήµου και σφραγίδα και β) παροχής υπηρεσιών για
λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου, τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη
των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών
παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου, καθώς και στις ∆ηµοτικές Ενότητες
του ∆ήµου Αιγιαλείας..
Για την αντιµετώπιση λοιπόν όλων των παραπάνω δαπανών, εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 Ν.
3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.) την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού προϋπολογισµού 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.
00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 για
την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου
1940», αναλυτικά ως παρακάτω :
Α) Την έγκριση των παρακάτω δαπανών :
α) Προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2),
για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα του ∆ήµου, προϋπολογισµού
δαπάνης περίπου 120,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
β) Παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών κάλυψης µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο,
την δοξολογία-κατάθεση στεφάνων- πανηγυρικός της ηµέρας σε Ηρώο
και την παρέλαση, για το αρχείο του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης
περίπου 180,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
γ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης
στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα του
∆ήµου προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 2.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
δ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης
στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στις ∆ηµοτικές
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Ενότητες Συµπολιτείας –Ερινεού ,προϋπολογισµού δαπάνης περίπου
800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ε) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης
στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στη ∆ηµοτική
Ενότητα ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης
περίπου 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Β) Την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού προϋπολογισµού
4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443
του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 για την κάλυψη
των παραπάνω δαπανών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του
εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940»,
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 το µε αριθ.Α∆ΑΜ: 17REQ001865906 2017-08-29
Πρωταρχικό Αίτηµα, την υπ’ αριθ.Π.A.Y.:Α-1223/2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, για τη δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του την
ανάγκη διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την αντιµετώπιση των εξόδων των εκδηλώσεων του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης
Οκτωβρίου 1940», τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016, του N. 4412/2016 ,
καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ./114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» & 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, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµ. Μπούρδος, 2)∆ηµ.Καλαµίδας, 3)Ευστ. Θεοδωρακόπουλος, 4)Ευστρ. Βαρδάκης, 5)Χρ. Γούτος, 6)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 7)Γεώρ. Ντίνος, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 10)Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος & 11) Βασ. Φιλιππόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Την έγκριση δαπανών για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων
εορτασµού της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», όπως
αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :
α) Προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2),
για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα του ∆ήµου, προϋπολογισµού
δαπάνης περίπου ποσού 120,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
β) Παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών κάλυψης µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, την
δοξολογία-κατάθεση στεφάνων- πανηγυρικός της ηµέρας σε Ηρώο και
την παρέλαση, για το αρχείο του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου ποσού 180,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
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γ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου ποσού 2.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
δ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Συµπολιτείας-Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου ποσού 800,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ε) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στη ∆ηµοτική Ενότητα
∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου ποσού 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
2) Την ψήφιση-διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων του εορτασµού της
Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», &
3) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 415/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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