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Απόφαση 7
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 3)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο,
4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους,
6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Ευστράτιο Βαρδάκη, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Τοµαρά, 16)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ 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.1377/15.01.2018, 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.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 6)Νικόλαος Θανασούλιας, 7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 9)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 10)Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
11)Χρήστος Γούτος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14)Χρήστος Λαϊνάς και 15)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.5 έως και 9)
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 20.011,24 €, για «Καταβολή Μισθωµάτων των Σχολικών Μονάδων, για τη χρονική περίοδο Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου 2017».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, η οποία έχει ως εξής:
«Σε εκτέλεση της αριθ.43599/2017 χρηµατικής εντολής του Υπ. Εσωτερικών κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος το ποσό των 20.011,24 € για καταβολή µισθωµάτων
των Σχολικών Μονάδων για τη χρονική περίοδο Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 20.011,24 € από ΥΠ.ΕΣ.
για «Καταβολή Μισθωµάτων των Σχολικών Μονάδων, για τη χρονική
περίοδο Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου 2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας
∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.43599/2017 χρηµατική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών, µε την οποία κατατέθηκε το
ανωτέρω ποσό στο λογαριασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 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,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την αποδοχή χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού είκοσι χιλιάδων έντεκα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών
(20.011,24 €) για την «Καταβολή Μισθωµάτων των Σχολικών Μονάδων,
για τη χρονική περίοδο Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου 2017».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 7/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Απόφαση 8
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 3)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο,
4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους,
6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Ευστράτιο Βαρδάκη, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Τοµαρά, 16)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ 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.1377/15.01.2018, 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.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
1

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 6)Νικόλαος Θανασούλιας, 7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 9)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 10)Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
11)Χρήστος Γούτος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14)Χρήστος Λαϊνάς και 15)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.5 έως και 9)
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ ποσού 477.829.87€ για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας , ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ.44206/2017 χρηµατικής εντολής του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων κατανεµήθηκε στο ∆ήµο µας στην
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 477.829,87 € για καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για τους
µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 477.829,87€ για
«καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για
τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και
έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 44206/2017 χρηµατική εντολή του Ταµείου
Παρακαταθηκών & ∆ανείων, 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,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 477.829,87€ από τo
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ για «Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για τους µήνες Νοέµβριο
και ∆εκέµβριο 2017».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 8/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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