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Απόφαση 2
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 8)∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
11)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
16)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 19)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Ιανουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.186/03.01.
2018, 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, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεµένης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασίλειος Τοµαράς, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 12)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.1 έως και 4)
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Για το αντικείµενο: «Συµπλήρωση της υπ’ αριθ.664/2017 απόφασης ∆.Σ. Αιγιαλείας για την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης
στο πλαίσιο της δράσης «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης
Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου (πράξης) µε τίτλο: «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.1/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου
Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας να υποβάλει πρόταση/αίτηση
χρηµατοδότησης για την επανάχρηση βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε κωδικό 083 και τίτλο «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 20ης ∆εκεµβρίου 2017 λήφθηκε η απόφαση για:
1)Την αποδοχή παραχώρησης κτιρίων της Χαρτοποιίας Αιγίου από
το ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας στο ∆ήµο Αιγιαλείας σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
43973/20-12-2017 Πρακτικό της Συγκλήτου του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας.
2)Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου
Αιγιαλείας στην ανωτέρω πρόσκληση για την υλοποίηση της Πράξης µε
τίτλο: «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου»
και προϋπολογισµό 4.000.000,00 €.
3)Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης, του Οδηγού
Εφαρµογής και των παραρτηµάτων αυτής.
4)Την έγκριση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας του ∆ήµου.
5)Τη σύσταση, τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια της Οµάδας Έργου.
6)Την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας των κτιρίων (εφόσον
εγκριθεί η χρηµατοδότηση) για κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) ηµέρες/εβδοµάδα και τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες / έτος τα οποίο θα λειτουργούν και
θα συντηρούνται µε το υπάρχον προσωπικό του ∆ήµου Αιγιαλείας (Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού και Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας).
7)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση
της Προτεινόµενης Πράξης.
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Επιπλέον, για τις ανάγκες υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης
είναι απαραίτητη η εξειδίκευση και έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
του προτεινόµενου κτιριολογικού προγράµµατος, καθώς και του τρόπου
µε τον οποίο ο ∆ήµος θα εξασφαλίσει, τόσο τη συνεχή λειτουργία των
κτιρίων (εφόσον εγκριθεί η χρηµατοδότηση) για κατ’ ελάχιστον τέσσερις
(4) ηµέρες/εβδοµάδα και τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες / έτος, όσο και τη
συντήρησή τους.
Επιπλέον για τις ανάγκες υποβολής της αίτησης χρηµατοδότησης
απαιτείται η αποδοχή του όρου ότι για την κατασκευή του έργου, το επί
πλέον ποσόν της σύµβασης από το ποσόν της χρηµατοδότησης, που θα
προκύψει, θα καταβληθεί από πιστώσεις του ∆ήµου.
Κτιριολογικό Πρόγραµµα
Το κτιριολογικό πρόγραµµα για το έργο µε τίτλο «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου» έχει συνταχθεί από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και περιλαµβάνει
τις ακόλουθες χρήσεις - λειτουργίες κατά κτίριο:
1.
Υπηρεσίες του ∆ήµου.
2.
Χρήσεις Αναψυχής και Εστίασης.
3.
Αθλητικές - Ψυχαγωγικές - Εκπαιδευτικές - Πολιτιστικές δραστηριότητες.
4.
Εκπαιδευτικές - Πολιτιστικές δραστηριότητες - Μουσείο Χαρτοποιίας.
Όπως αυτές φαίνονται αναλυτικά στο Κτιριολογικό Πρόγραµµα
κάθε κτιρίου (Πίνακες Π2.1 - Π2.2 - Π2.3) και στον συγκεντρωτικό - συνοπτικό πίνακα κατανοµής των επιφανειών των κτιρίων κατά χρήση (Πίνακας 1), που συνοδεύουν την εισήγηση.
Τρόπος διασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας και της συντήρησης των κτιρίων
Το µεγαλύτερο τµήµα των βασικών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου τα οποία θα αποκατασταθούν και θα διαµορφωθούν κατάλληλα προκειµένου να επαχρησιµοποιηθούν και ειδικότερα ποσοστό
80,17% του συνολικού εµβαδού των κτιρίων προς επανάχρηση, θα αξιοποιηθεί για τη στέγαση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του ∆ήµου σύµφωνα µε το Κτιριολογικό Πρόγραµµα.
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα τµήµατα του
κτιριακού συγκροτήµατος που θα αξιοποιηθούν από τον ίδιο τον ∆ήµο,
και η λειτουργία τους θα ασκείται από τον ∆ήµο και τους αντίστοιχους
φορείς του, οι χρήσεις που θα αναπτυχθούν σε αυτά, οι Υπηρεσίες του
∆ήµου που θα στεγαστούν και θα τα λειτουργήσουν, καθώς και το ανθρώπινο δυναµικό των Υπηρεσιών αυτών.
Τµήµατα των
κτιρίων
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Χρήσεις

Ανθρώπινο
Φορέας
δυναµικό που θα
λειτουργίας
εγκατασταθεί

(κατ’ ελάχιστο)
ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ
12+6)

ΚΤΙΡΙΟ
ΚΟΠΤΙΚΩΝ & ΚΑΛΑΝ∆ΡΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 15)

Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Εκθεσιακός χώρος ιστορίας
της Χαρτοποιίας (χώρος λέβητα Durr & λοιπών λεβήτων)
Αρχεία Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αναψυκτήριο - καφέ
Αναγνωστήριο - Βιβλιοπωλείο
Πολυχώρος άσκησης και
εκπαίδευσης (δηµιουργικής
έκφρασης και απασχόλησης) Γυµναστική - Χορός Φυσιοθεραπεία - Λογοθεραπεία - ∆ηµιουργική απασχόληση παιδιών - ∆ηµιουργική
απασχόληση ενηλίκων (Όπως Κτιριολογικό Πρόγραµµα)

∆ήµος

-

∆ήµος

2

∆ήµος

1

Ιδιώτης

2

Ιδιώτης

2

∆ήµος και
φορείς του
∆ήµου

12

ΚΤΙΡΙΟ
ΜΗΧΑΠολυχώρος αναψυχής και
ΝΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΤΙΙδιώτης
10
εστίασης
ΡΙΟ 10)
Με βάση τις χρήσεις και το ανθρώπινο δυναµικό που θα εγκατασταθεί, διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του κάθε κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις (4) ηµέρες /εβδοµάδα και οκτώ (8) µήνες / χρόνο.
Ειδικότερα:
•
Στο «Κτίριο Λεβητοστασίου» (Κτίριο 12+6): ο «Εκθεσιακός χώρος
ιστορίας της Χαρτοποιίας (χώρος λέβητα Durr & λοιπών λεβήτων)» που
θα δηµιουργηθεί, θα λειτουργεί για συνεχώς µε ωράριο που θα είναι µεγαλύτερο από τέσσερις (4) ηµέρες /εβδοµάδα και οκτώ (8) µήνες / χρόνο.
Επιπλέον, η «Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου» στο ίδιο Κτίριο θα
χρησιµοποιείται για τις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και άλλων συλλογικών οργάνων του ∆ήµου, καθώς και για συναφείς εκδηλώσεις.
•
Στο «Κτίριο Κοπτικών & Καλάνδρων (Κτίριο 15), το «Αρχείο των
Υπηρεσιών του ∆ήµου» θα λειτουργεί πέντε (5) ηµέρες /εβδοµάδα και
δώδεκα (12) µήνες /χρόνο, όλες τις εργάσιµες ηµέρες του χρόνου.
Επιπλέον, Ιδιώτης που θα προκύψει από διαγωνισµό θα λειτουργήσει το «Αναψυκτήριο - καφέ» και το «Αναγνωστήριο - Βιβλιοπωλείο», τα
οποία απευθύνονται σε ένα πολυσυλλεκτικό κοινό που περιλαµβάνει τόσο
τους δηµότες και τους φοιτητές του γειτονικού Α.Τ.Ε.Ι., όσο και τουρί5

στες και επισκέπτες της πόλης του Αιγίου. ∆ιασφαλίζεται εποµένως η
προσοδοφόρα και για τον Ιδιώτη λειτουργία των χώρων αυτών όλο το
χρόνο.
Επιπλέον, ο «Πολυχώρος άσκησης και εκπαίδευσης (δηµιουργικής
έκφρασης και απασχόλησης)» όπου θα αναπτυχθούν δραστηριότητες Γυµναστικής - Χορού - Φυσιοθεραπείας - Λογοθεραπείας - ∆ηµιουργικής απασχόλησης παιδιών - ∆ηµιουργικής απασχόλησης ενηλίκων, όπως περιγράφεται στο Κτιριολογικό Πρόγραµµα, θα λειτουργήσει στο ίδιο Κτίριο
(15) συνεχώς και µε ωράριο που θα είναι µεγαλύτερο από τέσσερις (4) ηµέρες/ εβδοµάδα και οκτώ (8) µήνες / χρόνο.
•
Στο Κτίριο Μηχανουργείου (Κτίριο 10) θα λειτουργήσει ο «Πολύχώρος αναψυχής και εστίασης» ο οποίος απευθύνεται σε ένα ευρύ και πολυσυλλεκτικό κοινό που περιλαµβάνει τόσο τους δηµότες και τους φοιτητές του γειτονικού Α.Τ.Ε.Ι., όσο και τουρίστες και επισκέπτες της πόλης
του Αιγίου. ∆ιασφαλίζεται εποµένως η προσοδοφόρα και για τον Ιδιώτη
λειτουργία των χώρων αυτών τουλάχιστον για τέσσερις (4) ηµέρες /εβδοµάδα και οκτώ (8) µήνες /χρόνο. Σχετικός όρος θα περιληφθεί στη διακήρυξη και στη σύµβαση που θα υπογραφεί µε το µισθωτή.
Η συντήρηση των ανωτέρω τµηµάτων του κτιριακού συγκροτήµατος της Χαρτοποιίας Αιγίου, που θα αξιοποιηθούν από τον ίδιο τον ∆ήµο
Αιγιαλείας, αναλαµβάνεται από τον ∆ήµο και θα εκτελείται από τις παρακάτω ∆ηµοτικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους:
•
Το «Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού» και οι φορείς του ∆ήµου ως οι βασικοί και καθηµερινοί χρήστες των χώρων που θα δηµιουργηθούν αναλαµβάνουν την ευθύνη για
την ενδεδειγµένη χρήση των αιθουσών και του εξοπλισµού, καθώς και για
την έγκαιρη αναφορά φθορών και βλαβών προς τις αρµόδιες υπηρεσίες
για την αποκατάστασή τους,
•
Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, βάσει των αρµοδιοτήτων
της µεριµνά για τη φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε
είδους εγκαταστάσεων. Επίσης, µεριµνά για την έγκαιρη συντήρηση και
αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων, σε συνεργασία µε την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία. Είναι
αρµόδια για την καλή λειτουργία γενικά των κτιρίων και την επίπλωση
των γραφείων όλων των υπηρεσιών. Γενικά επιµελείται και ελέγχει ό, τι
αφορά στην οµαλή λειτουργία των δηµοτικών κτιρίων.
•
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των αρµοδιοτήτων της
είναι υπεύθυνη για το σχεδιασµό και την υλοποίηση κτιριακών έργων, αλλά και τη συντήρηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση και εξοπλισµός των κτιρίων και εγκαταστάσεων). Μεριµνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών και
επιβλέπει την καλή εκτέλεση έργων που εκτελούνται µε αυτεπιστασία ή
ανατίθενται σε τρίτους. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώ-
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πινο δυναµικό κ.λπ. και εισηγείται την µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου. Μεριµνά για κάθε απαιτούµενη τεχνική εργασία διαµόρφωσης και
συντήρησης κτιριακών υποδοµών ώστε τα κτίρια να είναι και να παραµένουν λειτουργικά, ασφαλή και στο σύνολό τους προσβάσιµα από ΑΜΕΑ.
Επιπλέον, εποπτεύει το συνεργείο των υδραυλικών στις σχετικές
εργασίες συντηρήσεως, έχει την ευθύνη συντήρησης όλων των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων των και προβαίνει στην αντικατάστασή τους όταν αυτό απαιτείται ή σε νέες εγκαταστάσεις.
•
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, βάσει των αρµοδιοτήτων
της αναλαµβάνει την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια και την αποθήκευση υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών που διασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία
και συντήρηση και κτιρίων. Επίσης, είναι αρµόδια για την προώθηση της
αξιοποίησης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τις σχετικές
αποφάσεις του ∆ήµου και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συβάσεων µισθώσεων, µέριµνα
είσπραξης µισθωµάτων κ.λπ.).
•
Η ∆ιεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού
και το Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, βάσει των αρµοδιοτήτων τους αναλαµβάνουν, την καθαριότητα
των υποδοµών που θα δηµιουργηθούν και τη συντήρηση του πρασίνου
στον περιβάλλοντα χώρο του κτιριακού συγκροτήµατος.
Στο υπόλοιπο τµήµα του κτιριακού συγκροτήµατος (και ειδικότερα
ποσοστό 19,83%, του συνολικού εµβαδού των κτιρίων προς επανάχρηση)
θα αναπτυχθούν οικονοµικές δραστηριότητες και συγκεκριµένα υπηρεσίες εστίασης. Οι εν λόγω χώροι εστίασης - αναψυχής θα εκµισθωθούν σε
ιδιώτες µέσα από διαγωνιστική διαδικασία. Στους όρους του διαγωνισµού
και των σχετικών συµβάσεων µε τους ιδιώτες µισθωτές θα προβλέπονται
ρητά οι όροι για:
•
τη συνεχή λειτουργία των µισθωµένων χώρων κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) ηµέρες/εβδοµάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) µήνες / έτος, µε
ικανό αριθµό υπαλλήλων για την οµαλή λειτουργία τους,
•
την αποκατάσταση των µισθωµένων χώρων για φθορές και βλάβες
που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση του κτιρίου, ενώ οι αναγκαίες επισκευές φθορών και βλαβών που οφείλονται στη συνηθισµένη χρήση του
µισθίου αναλαµβάνονται από τον ∆ήµο Αιγιαλείας και συγκεκριµένα από
την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εισηγούµαι
−
Την έγκριση Κτιριολογικού Προγράµµατος για το έργο µε τίτλο
«Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», (Πιν.
2.1 - Πιν.2.2 - Πιν.2.3) και την κατανοµή των επιφανειών των κτιρίων κατά χρήση (Πιν.1) όπως περιγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση, βάσει προκαταρκτικής πρότασης της ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
−
Την έγκριση του τρόπου διασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας και
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της συντήρησης των ανενεργών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου
που θα αποκτήσουν νέα χρήση στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», όπως περιγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση.
−
Την αποδοχή της κάλυψης του επί πλέον ποσού της σύµβασης από
το ποσόν της χρηµατοδότησης από πιστώσεις του ∆ήµου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.664/2017 προηγούµενη απόφασή του, την ανάγκη
συµπλήρωσής της, προκειµένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην πρόσκληση µε
κωδικό 083 και τίτλο «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης
Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο: «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην
Χαρτοποιίας Αιγίου», µε σκοπό τη δηµιουργική επανάχρηση της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι
οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Τη συµπλήρωση της υπ’ αριθ.664/2017 απόφασής του, περί αποδοχής παραχώρησης κτιρίων της Χαρτοποιίας Αιγίου από το Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας στο ∆ήµο Αιγιαλείας, υποβολής πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της δράσης «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου (πράξης) µε τίτλο: «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της
πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», ως κατωτέρω:
• Την έγκριση Κτιριολογικού Προγράµµατος για το έργο µε τίτλο
«Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», (Πιν.
2.1 - Πιν.2.2 - Πιν.2.3) και την κατανοµή των επιφανειών των κτιρίων κατά χρήση (Πιν.1), ως οι συνηµµένοι Πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης, βάσει προκαταρκτικής πρότασης
της ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
• Την έγκριση του τρόπου διασφάλισης της συνεχούς λειτουργίας και
της συντήρησης των ανενεργών κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου
που θα αποκτήσουν νέα χρήση στο πλαίσιο του έργου µε τίτλο «Επανά-
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χρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου», ως κατωτέρω:
Ανθρώπινο
Τµήµατα των
Φορέας
δυναµικό που θα
Χρήσεις
κτιρίων
λειτουργίας εγκατασταθεί
(κατ’ ελάχιστο)
Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµ∆ήµος
βουλίου
ΚΤΙΡΙΟ ΛΕΒΗΤΟΕκθεσιακός χώρος ιστορίας
ΣΤΑΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ
της Χαρτοποιίας (χώρος λέ12+6)
∆ήµος
2
βητα Durr & λοιπών λεβήτων)
Αρχεία Υπηρεσιών του ∆ή∆ήµος
1
µου
Αναψυκτήριο - καφέ
Ιδιώτης
2
Αναγνωστήριο - ΒιβλιοπωΙδιώτης
2
λείο
Πολυχώρος άσκησης και
ΚΤΙΡΙΟ
ΚΟΠΤΙ- εκπαίδευσης (δηµιουργικής
ΚΩΝ & ΚΑΛΑΝ- έκφρασης και απασχόλη∆ΡΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ 15) σης) Γυµναστική - Χορός ∆ήµος και
Φυσιοθεραπεία - Λογοθεραφορείς του
12
πεία - ∆ηµιουργική απασχό∆ήµου
ληση παιδιών - ∆ηµιουργική
απασχόληση ενηλίκων (Όπως Κτιριολογικό Πρόγραµµα)
ΚΤΙΡΙΟ
ΜΗΧΑΠολυχώρος αναψυχής και
ΝΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΚΤΙΙδιώτης
10
εστίασης
ΡΙΟ 10)
Με βάση τις χρήσεις και το ανθρώπινο δυναµικό που θα εγκατασταθεί, διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του κάθε κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις (4) ηµέρες/εβδοµάδα και οκτώ (8) µήνες/χρόνο.
Η συντήρηση των ανωτέρω τµηµάτων του κτιριακού συγκροτήµατος της Χαρτοποιίας Αιγίου, που θα αξιοποιηθούν από τον ίδιο τον ∆ήµο
Αιγιαλείας, αναλαµβάνεται από τον ∆ήµο και θα εκτελείται από τις αντίστοιχε ∆ηµοτικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους.
• Την αποδοχή της κάλυψης του επί πλέον ποσού της σύµβασης από
το ποσό της χρηµατοδότησης από πιστώσεις του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ.664/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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