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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
24 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 10
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια , Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο , 3)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 7) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη, 15) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16) Χρήστο Γούτο, 17) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη 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.1827/19-01-2018, 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 3) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου και 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 4) Γεώργιος Ντίνος 5) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 8) Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.10 έως και 34)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των εκτός
ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως (αριθ.πρωτ.1827/19-01-2018 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώµα να
κηρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέµατα :
1. Έγκριση πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
2. Καθορισµός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018 και
αριθµού θέσεων υδρονοµέων.
3. Καθορισµός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018 και
προσδιορισµός της θέσης ενός (1) υδρονοµέα για τον δεύτερο τοµέα γεωτρήσεων της Τ.Κ. Αµπελοκήπων.
4. Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σύµβαση
µίσθωσης έργου για το έτος 2018.
5. Έγκριση τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης
του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη (κωδικός σχεδίου Λ-14).
6. Έγκριση πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας», µε διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.
ΕΠ.Α).
7. Yποβολή προτάσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία», Άξονας προτεραιότητας 03 µε τίτλο
«∆ηµιουργία Ολοκληρωµένων Τουριστικών Προσβάσιµων
Θαλάσσιων Προορισµών».
8. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ,
διάρκειας δύο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.
3584/2007.
9. Mη επιβολή προστίµων ΤΑΠ.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Κηρύσσει τα παρακάτω εννέα (9) θέµατα, ως κατεπείγοντα:
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1) Έγκριση πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
2) Καθορισµός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018 και αριθµού θέσεων υδρονοµέων.
3) Καθορισµός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018 και
προσδιορισµός της θέσης ενός (1) υδρονοµέα για τον δεύτερο
τοµέα γεωτρήσεων της Τ.Κ. Αµπελοκήπων.
4) Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σύµβαση
µίσθωσης έργου για το έτος 2018.
5) Έγκριση τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης του
Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη (κωδικός σχεδίου Λ14).
6) Έγκριση πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου
Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας», µε διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.ΕΠ.Α).
7) Yποβολή προτάσεων του ∆ήµου Αιγιαλείας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα και
Καινοτοµία», Άξονας προτεραιότητας 03 µε τίτλο «∆ηµιουργία
Ολοκληρωµένων Τουριστικών Προσβάσιµων Θαλάσσιων Προορισµών».
8) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ,
διάρκειας δύο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του Ν. 3584/
2007.
9) Mη επιβολή προστίµων ΤΑΠ.
- Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 10/2018
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
24 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 11
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια , Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο , 3)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 7) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη, 15) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16) Χρήστο Γούτο, 17) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη 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.1827/19-01-2018, 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 3) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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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.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου και 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 4) Γεώργιος Ντίνος 5) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 8) Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.10 έως και 34)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα EKΤΟΣ της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
10/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε
κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του εν λόγω θέµατος και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.
9/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που
αφορά την κατάρτιση της πρώτης (1ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία είχε εκ των προτέρων
διανεµηθεί στους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων-δηµοτικούς
συµβούλους, για ενηµέρωση.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.9/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την κατάρτιση της πρώτης (1ης) αναµόρφωσης
του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 651/2017 απόφασή του περί έγκρισης δηµοτικού
προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας
5Α) οικονοµικού έτους 2018, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.324366/2017/9-1-2018 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, το Β.∆ιάταγµα 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 και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου & 2) Χρήστου Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών»
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Γούτος
και 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως µε δέκα οκτώ (18)
ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση της πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
9/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία
έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- ∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών υπηρεσιών του τµήµατος
προσωπικού προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον.
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έτους 2018 µε την εγγραφή νέου Κ.Α. εξόδων προκειµένου να καταστεί δυνατή η
υποβολή αιτήµατος προγραµµατισµού προσλήψεων µε σύµβαση µίσθωση έργου
και ειδικότερα ιατρού εργασίας που δεν είχε προβλεφθεί κατά την σύνταξη του
προϋπολογισµού αλλά κρίνεται επιτακτική και αναγκαία για την διασφάλιση της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων και µε δεδοµένο ότι ο ∆ήµος δεν
διαθέτει τακτικό εξειδικευµένο τακτικό προσωπικό ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00-6117.003

Αµοιβή ιατρού εργασίας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό
των 3.000,00€

2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και Εγρά
φη νέου Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών υπηρεσιών προτείνεται η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2018 µε την εγγραφή
νέου Κ.Α. εξόδων για την πρόσληψη υδρονοµέων αφού τελικά παραµένει η
υποχρέωση στον ∆ήµο µας και δεν έγινε µεταβίβαση της αρµοδιότητας στην
περιφέρεια ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
25-6041.001
25-6054.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποδοχές υδρονοµέων
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
140.000,00
34.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6151.
∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών & φόρων
- 50.000,00
Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικι25-7312.008
-50.000,00
σµών από ∆. Ερινεού έως ∆. Αιγείρας (Ι∆ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)
25-6671.
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
-10.000,00
25-6672.
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
-5.000,00
Κατασκευή έργου ανόρυξης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ.
25-7312.013
-30.000,00
Τράπεζας
25-7135.001
Προµήθεια δεξαµενής άρδευσης Τ.Κ. Σελινούντα ∆.Ε. Αιγίου
-20.000,00
Υλικά συντήρησης & επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων ∆.Ε.
25-6662.001
-3.000,00
Αιγείρας – Ακράτας - ∆ιακοπτού
Υλικά συν/σης & επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων ∆.Ε. Συ25-6662.002
-3.000,00
µπολιτείας & Ερινεού
25-6662.003
Υλικά συν/σης & επισκευής Λοιπών Εγκαταστάσεων ∆.Ε. Αιγίου
-3.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό των
3.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 11/ 2018
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
24 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 12
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια , Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο , 3)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 7) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη, 15) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16) Χρήστο Γούτο, 17) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη 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.1827/19-01-2018, 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 3) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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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.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου και 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 4) Γεώργιος Ντίνος 5) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 8) Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.10 έως και 34)
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Για το αντικείµενο: « Καθορισµός θερινής αρδευτικής περιόδου και
αριθµού θέσεων υδρονοµέων έτους 2018 στο ∆ήµο Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα EKTOΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
10/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε
κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του εν λόγω θέµατος και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Aιγιαλείας κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι
Εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση τον καθορισµό της θερινής
αρδευτικής περιόδου έτους 2018, από 15/05/2018 έως 15/10/2018 µε συνολικά τριάντα µία (31) θέσεις υδρονοµέων και από 01/06/2018 έως
30/09/2018 µε δύο (2) θέσεις υδρονοµέων, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης του ∆ήµου Αιγιαλείας που προτείνει περίοδο
θερινής άρδευσης από 15/05/2018 έως 15/10/2018 και την πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για την κάλυψη των αναγκών της ∆ηµοτικής Κοινότητας.
2. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του ∆ήµου Αιγιαλείας που προτείνει περίοδο θερινής άρδευσης από 15/05/2018 έως 15/10/2018 και την
πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα, ο οποίος θα χειρίζεται τις τρείς (3)
γεωτρήσεις & το νερό του ποταµού «Μεγανίτη» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου
3. Το αριθ. πρωτ. 11621/11-01-2018 έγγραφο της Προέδρου της Τ.Κ.
∆ηµητόπουλου που προτείνει περίοδο θερινής άρδευσης από
15/05/2018 έως 15/10/2018 και την πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα, ο οποίος θα χειρίζεται τα νερά της Τοπικής Κοινότητας ∆ηµητρόπουλου.
4. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λόγγου του ∆ήµου Αιγιαλείας που προτείνει περίοδο θερινής
άρδευσης από 01/05/2018 έως 30/10/2018 και την πρόσληψη ενός
(1) υδρονοµέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Λόγγου.
5. Το από 08-01-2018 έγγραφο των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Βουτσίµου και Πλατάνου, που προτείνουν από κοινού, περίοδο θερινής άρδευσης από 15/05/2018 έως 15/10/2018 και την
πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για την κάλυψη των αρδευτικών
αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων Βουτσίµου και Πλατάνου .
6. Το αριθ. πρωτ. 585/08-01-2018 έγγραφο του Προέδρου Τοπικής
Κοινότητας Παραλίας Πλατάνου που καθορίζει περίοδο θερινής
άρδευσης από 01/05/2018 έως 30/9/2018 και την απασχόληση ενός
(1) υδρονοµέα για την άρδευση βάσει προγράµµατος των περιοχών
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Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες, Σήκωµα και Τράπεζος της τοπικής Κοινότητας Παρ. Πλατάνου.
7. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αιγών του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής
άρδευσης από 15/05/2018 έως 15/10/2018, δύο (2) θέσεις υδρονοµέων και δύο (2) τοµείς, στον πρώτο τοµέα την Α’ θέση υδρονοµέα µε τα αυλάκια Λόγγος, Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια και στο δεύτερο τοµέα την Β΄ θέση υδρονοµέα µε τα αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο,
Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καµάρι.
8. Το αριθ. πρωτ. 1515/15-01-2018 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Χρυσανθίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, που καθορίζει
περίοδο θερινής άρδευσης από 15/05/2018 έως 15/10/2018 και
τρείς (3) τοµείς µε τρείς (3) θέσεις υδρονοµέων αντίστοιχα για την
καλοκαιρινή άρδευση 2018 ως ακολούθως: α) Πηγή Κενέζας αρδευόµενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας, και από τα περισσεύµατα της προαναφερθείσας πηγής δια µέσω δεξαµενής, αρδευόµενες περιοχές Προφήτης Ηλίας – Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια – Βύθια – Βουλοµένο – Σβύνου κλπ, β) Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενες περιοχές Κασάνεβα – Αγ. Γεώργιος και γ)
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές
Σκάλα– Φεγγίτης - Χαρχατούρα – Μαρίνου.
9. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο
θερινής άρδευσης από 15/05/2018 έως 15/10/2018, ορίζοντας τον
πρώτο τοµέα να περιλαµβάνει την Α΄ θέση υδρονοµέα µε τις πηγές
Γουλά – Καρυά και Αγ. ∆ηµήτριος, ενώ για την Β΄ θέση υδρονοµέα µε τις γεωτρήσεις προτείνεται να ληφθεί ξεχωριστή απόφαση.
10. Το αριθ. πρωτ. 989/10-01-2018 έγγραφο των εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων Όασης και Συνεβρού του ∆ήµου Αιγιαλείας
για την οργάνωση της άρδευσης 2018, προτείνουν από κοινού περίοδο θερινής άρδευσης από 15/05/2018 έως 15/10/2018 και την
πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για τη διανοµή των αρδευτικών υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων Όασης και Συνεβρού. Στην Τοπική Κοινότητα Συνεβρού θα επιβλέπει µόνο το κεντρικό αυλάκι
Σελιάνας – Συνεβρού.
11. Το αριθ. πρωτ. 914/10-01-2018 έγγραφο του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Βελλάς του ∆ήµου Αιγιαλείας για την οργάνωση
της άρδευσης 2018, που προτείνει περίοδο θερινής άρδευσης από
15/05/2018 έως 15/10/2018 και µία (1) θέση υδρονοµέα στη θέση
«Σούβαλτο», «Μπορτσίλο», «Τσιλαρδί» Βελλάς .
12. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία ορίζει περίοδο
θερινής άρδευσης από 10/4/2018 έως 31/10/2018 και συνολικά έξι
(6) θέσεις υδρονοµέων εκ των οποίων, πέντε (5) θέσεις ορίζονται
για την πεδινή έκταση της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιακοπτού: 1/
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Μαυροσυκιά – Παγιαναίικα, 2/ Ελληνικό, 3/ Αρβανιτάκη, 4/ Ραλαίϊκα) & 5/ Αλωνάκι/Μέσελες και µία (1) θέση για την ορεινή έκταση της ∆ηµοτικής κοινότητας ∆ιακοπτού (οικισµός Κερνίτσας
– Κάστρου).
13. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ζαχλωριτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας που ορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2018 έως 31/10/2018, δύο (2) θέσεις υδρονοµέων, µία (1) για εντός του χωριού κτήµατα και µία (1) για
την περιοχή Καρτέρια.
14. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικολαίϊκων του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2018 έως 31/10/2018 και µία (1) θέση
υδρονοµέα.
15. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς του ∆ήµου Αιγιαλείας που ορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2018 έως 31/10/2018, δύο (2) θέσεις υδρονοµέων, µία (1) για την θέση Παλαιά Ροδιά και µία (1) για την θέση
Καλογερική εµπολή - Περιθωρινά.
16. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ριζόµυλου του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2018 έως 31/10/2018 και µία (1) θέση
υδρονοµέα.
17. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Άνω ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο
θερινής άρδευσης από 01/05/2018 έως 31/10/2018 και ορίζει µία
(1) θέση υδρονοµέα για τον Άνω και Κάτω Αύλακα.
18. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα του ∆ήµου Αιγιαλείας που ορίζει περίοδο θερινής
άρδευσης από 15/5/2018 έως 31/10/2018, δύο (2) θέσεις υδρονοµέων και συγκεκριµένα: α) µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Α’ τοµέα ποταµό «Κερυνίτη» και β) µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Β’
τοµέα ποταµό «Βουραϊκό» (Λαγκάδα - χωριό – Περακάµπος και
Πηλαλίστρα.
19. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ελίκης του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής
άρδευσης από 01/05/2018 έως 31/10/2018, µία (1) θέση υδρονοµέα για το νερό του χειµάρρου Κερυνίτη και για την αρδευτική
γεώτρηση στην περιοχή «Χούσιου».
20. Το αριθ. 1/2018 πρακτικό συνεδρίασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει
περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2018 έως 31/10/2018, µία (1)
θέση υδρονοµέα για την τοπική Κοινότητα Τράπεζας.
21. Το αριθ. πρωτ. 875/10-01-2018 έγγραφο του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καθολικού του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει
περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2018 έως 31/10/2018 και µία
(1) θέση υδρονοµέα για τον Άνω και Κάτω Αύλακα.
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22. Την αριθ. 1/2018 απόφαση Τοπικού Συµβουλίου Μαµουσιάς του
∆ήµου Αιγιαλείας που προτείνει περίοδο θερινής άρδευσης από
15/05/2018 έως 15/10/2018 και µία (1) θέση υδρονοµέα για τον
οικισµό ∆ερβενάκι.
23. Την αριθ. 1/2018 απόφαση Τοπικού Συµβουλίου Πτέρης του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει: 1) περίοδο θερινής άρδευσης από
15/5/2018 έως 15/10/2018 & 2) ∆ύο (2) θέσεις υδρονοµέων, µία
(1) θέση υδρονοµέα, υπεύθυνο του αυλακιού Μπουφούσκια – Σέλισσα και µία (1) θέση υδρονοµέα, υπεύθυνο στον οικισµό Αγίου
Ανδρέα.
24. Το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος
Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων».
25. Το γεγονός ότι ο ορισµός της χρονικής διάρκειας της θερινής αρδευτικής περιόδου δε θα πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) µήνες,
γιατί σύµφωνα µε το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) µηνών χρειάζεται δηµοσίευση ανακοίνωσης για την εκλογή υδρονοµέων, ενέργεια η οποία θα καθυστερούσε πολύ την όλη διαδικασία.
26. Το αριθµ. πρωτ. 24377/10-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «περί
πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης στους ΟΤΑ α΄ βαθµού».
27. Το αριθµ. πρωτ. οικ. 29744/22-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών «περί διευκρινήσεων σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης στους ΟΤΑ α΄ βαθµού».
28. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί
εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280)».
29. Την αµοιβή των υδρονοµέων που καθορίζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της υπ΄
αριθ.2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονοµικών.
Εποµένως, εισηγούµαι, όπως αποφασίσουµε σχετικά µε τον καθορισµό της θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018, συνολικά τριάντα
δύο (32) θέσεις υδρονοµέων, τον τοµέα που θα απασχοληθεί ο κάθε υδρονοµέας, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Α΄ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 15/05/2018 ΕΩΣ
15/10/2018

Α/
Α
1
2

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ροδοδάφνης
Τ.Κ. Άγιος Κων-

ΘΕΣΕΙΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ
1
1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
∆.Κ. Ροδοδάφνης
Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου (για τις
6

σταντίνος & Τ.Κ.
∆ηµητρόπουλου

3
4

Λόγγου
Τ.Κ. Βουτσίµου &
Τ.Κ. Πλατάνου

τρείς (3) γεωτρήσεις και το νερό
του ποταµού «Μεγανίτη») &
Τ.Κ. ∆ηµητρόπουλου
1
1

5

Παραλίας Πλατάνου

1

6

Αιγών

1

7

Αιγών

1

8

Χρυσανθίου

1

9

Χρυσανθίου

1

10

Αµπελοκήπων

1

11

Τ.Κ. Όασης &
Τ.Κ.Συνεβρού

1

12

Βελλάς

1

13

∆ιακοπτού

1

14

∆ιακοπτού

1

15

∆ιακοπτού

1

16

∆ιακοπτού

1

17

∆ιακοπτού

1

18
19
20

Ζαχλωριτίκων
Ζαχλωριτίκων
Νικολαιίκων

1
1
1

Τ.Κ. Λόγγου
Τ.Κ. Βουτσίµου
Τ.Κ. Πλατάνου
Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου (περιοχές
Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες,
Σήκωµα και Τράπεζος)
Α’ θέση: αυλάκια Λόγγος, Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια
Β’ θέση: αυλάκια άνω και κάτω
Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο,
Κάτω Γειτονιά και Καµάρι
Πηγή Κενέζας αρδευόµενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας, και από τα περισσεύµατα της
προαναφερθείσας πηγής δια µέσω
δεξαµενής, αρδευόµενες περιοχές
Προφήτης Ηλίας – Αχλαδιάς –
Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια –
Βύθια – Βουλοµένο – Σβύνου κλπ
& Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη
περιοχή Κασάνεβα
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές
Σκάλα – Φεγγίτης -Χαρχατούρα –
Μαρίνου & Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη περιοχή Αγ. Γεώργιος
Α’ θέση: πηγές Γουλά – Καρυά
και Αγ. ∆ηµήτριο
Τ.Κ. Όασης
Τ.Κ. Συνεβρού
Τ.Κ. Βελλάς (Θέση «Σούβαλτο Μπορτσίλο - Τσιλαρδί»
Πεδινή έκταση: Θέση Μαυροσυκιά–Παγιαναίικα
Πεδινή έκταση: Θέση Ελληνικό
Πεδινή έκταση: Θέση Αρβανιτάκη
Πεδινή έκταση: Θέση Ραλαϊκα
Ορεινή έκταση: Θέση οικισµός
Κερνίτσας – Κάστρου
Εντός του χωριού κτήµατα
Περιοχή Καρτέρια
Τ.Κ. Νικολαίϊκων
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21

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ροδιάς

ΘΕΣΕΙΣ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ
1

22

Ροδιάς

1

23
24
25

Ριζοµύλου
Άνω ∆ιακοπτό
Ελαιώνα

1
1
1

26

Ελαιώνα

1

27

Ελίκης

1

28
29
30

Τράπεζας
Καθολικού
Μαµουσιάς

1
1
1

Α/
Α

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Θέση παλαιά Ροδιά
Θέση
Καλογερική
ΕµπολήΠεριθωρινά
Τ.Κ. Ριζόµυλου
Άνω και Κάτω Αύλακα
Α΄ τοµέας: ποταµός «Κερυνίτης»
Β΄ τοµέας: ποταµός «Βουραϊκός» (Λαγκάδα και χωριό – Περακάµπος& Πηλαλίστρα)
Αρδευτικό νερό χειµάρρου Κερυνίτη και την αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή «Χούσιου»
Τ.Κ. Τράπεζας
Άνω & Κάτω Αύλακας
Τ.Κ. Μαµουσιάς

Β΄ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 01/06/2018 ΕΩΣ 30/9/2018
Α/
Α
1
2

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Πτέρης
Πτέρης

ΘΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ
1
1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Οικισµό Αγ. Ανδρέα
Αυλάκι Μπουφούσκια-Σέλισσα

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε όλες τις αποφάσεις των παραπάνω ∆ηµοτικών &
Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τις προτεινόµενες αρδευτικές περιόδους και των αριθµό των υδρονοµέων ανά τοµέα-θέσης άρδευσης και έλαβε υπόψη του το αριθµ. πρωτ. 24377/10-06-2011 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «περί πρόσληψης υδρονοµέων άρδευσης στους ΟΤΑ α΄ βαθµού», το αριθµ. πρωτ. οικ. 29744/22-06-2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών «περί διευκρινήσεων σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης
υδρονοµέων άρδευσης στους ΟΤΑ α΄ βαθµού», τις διατάξεις της παρ.22
του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 «περί εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015,το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων», καθώς το γεγονός ότι ο ορισµός της
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χρονικής διάρκειας της θερινής αρδευτικής περιόδου δε θα πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) µήνες, γιατί σύµφωνα µε το Β.∆. 28 Μαρτίου/15
Απριλίου 1957 για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) µηνών
χρειάζεται δηµοσίευση ανακοίνωσης για την εκλογή υδρονοµέων, ενέργεια η οποία θα καθυστερούσε πολύ την όλη διαδικασία, καθώς και την
αριθ.πρωτ.978/2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας περί δέσµευσης των ανάλογων πιστώσεων για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές των υδρονοµέων, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρήστου Λαϊνά που δήλωσε «παρών» σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Χρήστος Γούτος και 2) ∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος , µετά από διαλογική συζήτηση,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) α) Τον καθορισµό της θερινής αρδευτικής περιόδου του ∆ήµου
Αιγιαλείας έτους 2018 .
β) Τον καθορισµό των θέσεων συνολικά τριάντα δύο (32) υδρονοµέων, τον τοµέα που θα απασχοληθεί ο κάθε υδρονοµέας, όπως αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω :
Α΄ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΑΠΟ 15/05/2018 ΕΩΣ 15/10/2018
∆ΗΜΟΤΙΚΗ /
Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1
Ροδοδάφνης

2

3
4

Τ.Κ. Άγιος Κωνσταντίνος & Τ.Κ.
∆ηµητρόπουλου
Λόγγου
Τ.Κ. Βουτσίµου &
Τ.Κ. Πλατάνου

ΘΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ
1

1

1
1

5

Παραλίας Πλατάνου

1

6

Αιγών

1

7

Αιγών

1

8

Χρυσανθίου

1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
∆.Κ. Ροδοδάφνης
Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου (για τις
τρείς (3) γεωτρήσεις και το νερό
του ποταµού «Μεγανίτη») &
Τ.Κ. ∆ηµητρόπουλου
Τ.Κ. Λόγγου
Τ.Κ. Βουτσίµου
Τ.Κ. Πλατάνου
Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου (περιοχές
Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες,
Σήκωµα και Τράπεζος)
Α’ θέση: αυλάκια Λόγγος, Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια
Β’ θέση: αυλάκια άνω και κάτω
Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο,
Κάτω Γειτονιά και Καµάρι
Πηγή Κενέζας αρδευόµενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας, και από τα περισσεύµατα της
προαναφερθείσας πηγής δια µέσω
9

9

Χρυσανθίου

1

10

Αµπελοκήπων

1

11

Τ.Κ. Όασης &
Τ.Κ.Συνεβρού

1

12

Βελλάς

1

13

∆ιακοπτού

1

14

∆ιακοπτού

1

15

∆ιακοπτού

1

16

∆ιακοπτού

1

17

∆ιακοπτού

1

18
19
20

Ζαχλωριτίκων
Ζαχλωριτίκων
Νικολαιίκων

1
1
1

21

Ροδιάς

1

22

Ροδιάς

1

23
24
25

Ριζοµύλου
Άνω ∆ιακοπτό
Ελαιώνα

1
1
1

26

Ελαιώνα

1

27

Ελίκης

1

28
29
30

Τράπεζας
Καθολικού
Μαµουσιάς

1
1
1

δεξαµενής, αρδευόµενες περιοχές
Προφήτης Ηλίας – Αχλαδιάς –
Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια –
Βύθια – Βουλοµένο – Σβύνου κλπ
& Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη
περιοχή Κασάνεβα
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές
Σκάλα – Φεγγίτης -Χαρχατούρα –
Μαρίνου & Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη περιοχή Αγ. Γεώργιος
Α’ θέση: πηγές Γουλά – Καρυά
και Αγ. ∆ηµήτριο
Τ.Κ. Όασης
Τ.Κ. Συνεβρού
Τ.Κ. Βελλάς (Θέση «Σούβαλτο Μπορτσίλο - Τσιλαρδί»
Πεδινή έκταση: Θέση Μαυροσυκιά–Παγιαναίικα
Πεδινή έκταση: Θέση Ελληνικό
Πεδινή έκταση: Θέση Αρβανιτάκη
Πεδινή έκταση: Θέση Ραλαϊκα
Ορεινή έκταση: Θέση οικισµός
Κερνίτσας – Κάστρου
Εντός του χωριού κτήµατα
Περιοχή Καρτέρια
Τ.Κ. Νικολαίϊκων
Θέση παλαιά Ροδιά
Θέση Καλογερική ΕµπολήΠεριθωρινά
Τ.Κ. Ριζόµυλου
Άνω και Κάτω Αύλακα
Α΄ τοµέας: ποταµός «Κερυνίτης»
Β΄ τοµέας: ποταµός «Βουραϊκός» (Λαγκάδα και χωριό – Περακάµπος& Πηλαλίστρα)
Αρδευτικό νερό χειµάρρου Κερυνίτη και την αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή «Χούσιου»
Τ.Κ. Τράπεζας
Άνω & Κάτω Αύλακας
Τ.Κ. Μαµουσιάς
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Β΄ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 01/06/2018 ΕΩΣ 30/9/2018
∆ΗΜΟΤΙΚΗ/
Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
1
Πτέρης
2
Πτέρης

ΘΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ
1
1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Οικισµό Αγ. Ανδρέα
Αυλάκι Μπουφούσκια-Σέλισσα

Β) Η αµοιβή των υδρονοµέων καθορίζεται, υπό το καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της αριθ.
2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών και
θα βαρύνει, τον Κ.Α.25-6041.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού έτους
2018 µε τίτλο «Αποδοχές υδρονοµέων» µε ποσό 140.000,00€, για την
κάλυψη των τακτικών αποδοχών & τον K.A.25-6054 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» µε ποσό 34.000,00€, για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
978/2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 12/2018
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
24 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 13
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια , Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο , 3)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 7) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη, 15) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16) Χρήστο Γούτο, 17) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη 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.1827/19-01-2018, 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 3) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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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.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος
Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου και 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 4) Γεώργιος Ντίνος 5) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 8) Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(Αριθ.10 έως και 34)
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Για το αντικείµενο: «Καθορισµός θερινής αρδευτικής περιόδου
έτους 2018 της θέσης υδρονοµέα για τον Β΄ Τοµέα Γεωτρήσεων στην
Τ.Κ. Αµπελοκήπων ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
10/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε
κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του εν λόγω θέµατος και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύµβουλοι,
Σε συνέχεια της προηγούµενης εισήγησής µου «περί καθορισµού
θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018 και αριθµού θέσεων υδρονοµέων», λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Την αριθ. 1/2018 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο
θερινής άρδευσης από 15/05/2018 έως 15/10/2018, ορίζοντας τον
δεύτερο τοµέα να περιλαµβάνει την δεύτερη θέση υδρονοµέα µε
τις γεωτρήσεις.
2. Το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος
Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων».
3. Το γεγονός ότι ο ορισµός της χρονικής διάρκειας της θερινής αρδευτικής περιόδου δε θα πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) µήνες,
γιατί σύµφωνα µε το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) µηνών χρειάζεται δηµοσίευση ανακοίνωσης για την εκλογή υδρονοµέων, ενέργεια η οποία θα καθυστερούσε πολύ την όλη διαδικασία.
4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί
εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280)» η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015.
5. Την αµοιβή των υδρονοµέων που καθορίζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της υπ΄
αριθ. 2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονοµικών
6. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται ενστάσεις και
διαφωνίες µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται καθυστέρηση στην διαδικασία πρόσληψης και για τις υπόλοιπες κοινότητες του ∆ήµου
µας.
Eισηγούµαι, όπως αποφασίσετε σχετικά µε τον καθορισµό της θερινής αρδευτικής περιόδου, έτους 2018 στην Τ.Κ. Αµπελοκήπων, µε προτεινόµενη αρδευτική περίοδο από 15/05/2018 έως 15/10/2018, µία (1)
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θέση υδρονοµέα για το δεύτερο τοµέα άρδευσης που περιλαµβάνει τις
γεωτρήσεις ».
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. 1/2018 απόφαση του
Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.12/2018 προηγούµενη απόφαση του «περί καθορισµού θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018, αριθµού θέσεων υδρονοµέων», εκτός του Β΄ τοµέα Γεώτρησης στην Τ.Κ. Αµπελοκήπων επειδή
τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται ενστάσεις και διαφωνίες µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται καθυστέρηση στην διαδικασία πρόσληψης υδρονοµέων και για τις υπόλοιπες κοινότητες του ∆ήµου µας, τις διατάξεις
του άρθρου 12 του Ν.4071 /20122012 «περί εξαίρεσης της πρόσληψης
των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280)» η
οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015, το
Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων», την υπ’ αριθ. πρωτ.
978/2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας περί δέσµευσης των ανάλογων πιστώσεων για τις αποδοχές και
τις εργοδοτικές εισφορές του υδρονοµέα, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Aρχιτεκτονική 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
του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Γούτος και 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως µε δέκα εννέα (19) ψήφους υπέρ και µίας (1)
κατά,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) Να εγκρίνει :
α) Τον Καθορισµό της θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2018 από
15/05/2018 έως και 15/10/2018, στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων
της ∆.Ε. Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας, &
β) Τον καθορισµό µίας (1) θέσης υδρονοµέα για τον δεύτερο τοµέα
άρδευσης που περιλαµβάνει την Β΄θέση υδρονοµέα µε τις γεωτρήσεις
της Τ.Κ. Αµπελοκήπων.
Β) Η αµοιβή των υδρονοµέων καθορίζεται, υπό το καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της αριθ.
2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών και
θα βαρύνει, τον Κ.Α.25-6041.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού έτους
2018 µε τίτλο «Αποδοχές υδρονοµέων» µε ποσό 140.000,00 € για την
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κάλυψη των τακτικών αποδοχών & τον K.A.25-6054 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» µε ποσό 34.000,00€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών, σύµφωνα µε την υπ’αριθ.
πρωτ. 978/2018 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας .Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 13/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
24 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 34
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια , Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο , 3)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 7) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη, 15) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16) Χρήστο Γούτο, 17) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη 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.1827/19-01-2018, 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 3) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.

1

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.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου και 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 4) Γεώργιος Ντίνος 5) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 8) Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.10 έως και 34)
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Για το αντικείµενο: «Στην αίτηση του κ .Σγούρδου Ιωάννη του
Φωτίου, σπουδαστή ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι ∆υτικής Ελλάδας, µε την από 05-10-2017 βεβαίωσή του,
µας γνωρίζει ότι ο σπουδαστής κος Σγούρδος Ιωάννης του Φωτίου, πληροί τις προϋποθέσεις για την εξάµηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελµα,
συναφή µε το αντικείµενο των σπουδών του και µπορεί να ασκηθεί στο
∆ήµο µας µε ειδική σύµβαση εργασίας, που λήγει αυτοδικαίως στο τέλος
του εξαµήνου.
Με την αριθ. πρωτ. 39243/01-12-2017 αίτησή του ο ανωτέρω σπουδαστής µας γνωρίζει, ότι επιθυµεί να πραγµατοποιήσει την πρακτική του
άσκηση στο ∆ήµο µας.
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο ήδη µε την υπ’ αριθ. 571/2011 απόφασή του, έχει θεσµοθετήσει έξι (6) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών
ΤΕΙ, ανά εξάµηνο, στο ∆ήµο Αιγιαλείας, µε δυνατότητα συµµετοχής όλων των ειδικοτήτων.
Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΤΕΙ για το ∆ήµο µας πραγµατοποιείται για ένα εξάµηνο.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι λοιπόν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ. Α΄) και του άρθρου 1 του
Ν. 1256/1982 περί απασχολήσεως σπουδαστών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για άσκηση στο επάγγελµα:
1)Την αποδοχή του σπουδαστή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι ∆υτικής Ελλάδας,
κ.Σγούρδου Ιωάννη του Φωτίου, για την εκτέλεση εξάµηνης πρακτικής
εξάσκησής της στο επάγγελµα, συναφή µε το αντικείµενο των σπουδών
της, στο ∆ήµο Αιγιαλείας από 01-02-2018 µε ειδική σύµβαση εργασίας,
που λήγει αυτοδικαίως στο τέλος του εξαµήνου.
2)Την διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 306041.002 και ποσού 800.00 € σε βάρος του ΚΑ 30-6054.002 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
3)Τον ορισµό του υπαλλήλου κ.∆ιαµαντόπουλου Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάµενος του Τµήµατος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, για την παρακολούθηση του εξασκούµενου σπουδαστή.
Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας εντάξει την εν λόγω
πρακτική άσκηση στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ ο ∆ήµος µας δεν θα έχει καµία
οικονοµική επιβάρυνση έναντι του σπουδαστή.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
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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 διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.
1351/1983 (ΦΕΚ 56/τ. Α΄), του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 «περί απασχολήσεως σπουδαστών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για άσκηση στο επάγγελµα», την υπ’ αριθ. 571/2011 προηγούµενη απόφασή του «περί θεσµοθέτησης έξι (6) θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ, ανά
εξάµηνο, στο ∆ήµο Αιγιαλείας», την αριθ.πρωτ. 1205/12-1-2018 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, την αριθ. πρωτ. 39243/01-12-2017 αίτηση του
ανωτέρω σπουδαστή, που επιθυµεί την πρακτική του άσκηση στο ∆ήµο
Αιγιαλείας, την από 05-10-2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι ∆υτικής
Ελλάδας, µε το οποίο µας γνωρίζει ότι ο εν λόγω φοιτητής πληροί τις
προϋποθέσεις, για την εξάµηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελµα, συναφή µε το αντικείµενο των σπουδών του και µπορεί να ασκηθεί στο ∆ήµο
µας µε ειδική σύµβαση εργασίας, που λήγει αυτοδικαίως στο τέλος του
εξαµήνου, µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1) Χρήστος
Γούτος, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
1) Την αποδοχή του σπουδαστή του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι ∆υτικής Ελλάδας, κ. Σγούρδου Ιωάννη του Φωτίου, για την εκτέλεση εξάµηνης πρακτικής εξάσκησής της στο επάγγελµα, συναφή µε το αντικείµενο των
σπουδών της, στο ∆ήµο Αιγιαλείας από 01-02-2018 µε ειδική σύµβαση
εργασίας, που λήγει αυτοδικαίως στο τέλος του εξαµήνου.
2) Την διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 306041.002 (A.A.Y. A69/2018) για την κάλυψη της δαπάνης των αποδοχών
του και ποσού 800.00€ σε βάρος του ΚΑ 30-6054.002 (Α.Α.Υ. Α70/
2018) για την κάλυψη δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών, του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018.
3) Τον ορισµό του υπαλλήλου κ. ∆ιαµαντόπουλου Κωνσταντίνου, ειδικότητας ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Προϊστάµενος του Τµήµατος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, για την παρακολούθηση του εξασκούµενου σπουδαστή.
Σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Ελλάδας εντάξει την εν λόγω
πρακτική άσκηση στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ ο ∆ήµος µας δεν θα έχει καµία
οικονοµική επιβάρυνση έναντι του σπουδαστή.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 34/2018
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
24 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 16
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια , Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο , 3)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 7) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη, 15) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 16) Χρήστο Γούτο, 17) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 18) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19) Χρήστο Λαϊνά,
Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι τέσσερις (24) του µηνός Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη 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.1827/19-01-2018, 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 3) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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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.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου και 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 4) Γεώργιος Ντίνος 5) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 8) Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.10 έως και 34)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Αιγιαλείας», µε διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.ΕΠ.Α) ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6 ο) θέµα EKTOΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
10/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε
κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του εν λόγω θέµατος και διαβάζει το αποφασιστικό της υπ’ αριθ.1/2018
απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης
µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας», µε
διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ. ΕΠ.Α), «περί σύνταξης της πρώτης (1ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018», η οποία είχε εκ
των προτέρων διανεµηθεί στους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων,
δηµοτικούς συµβούλους, για ενηµέρωσή των.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την υπ’ αριθ.1/
2018 (Α∆Α:Ψ45ΑΟΚΣΤ-ΨΩ3) απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α) και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.676/2017 (Α∆Α:ΩΝ0ΗΩ6Χ-29Ρ) απόφασή του µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2018 της ∆Η.Κ.ΕΠ.Α., τις
διατάξεις των άρθρων 259 και 260 του Ν.3463/ 2006 (∆.Κ.Κ) καθώς
επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/ 87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών
συµβούλων κ.κ.: 1) Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου & 2) Χρήστου
Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96
του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός
σύµβουλος κ.Χρήστος Γούτος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της υπ’ αριθ.1/2018 (Α∆Α:Ψ45ΑΟΚΣΤ-ΨΩ3) απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
Αιγιαλείας» κα µε διακριτικό τίτλο «∆Η.Κ.ΕΠ.Α.», σχετικά µε τη ψήφιση της πρώτης (1ης) αναµόρφωσης του προϋπολογισµού της οικονοµικού
έτους 2018, ο οποίος παρουσιάζει τις κατωτέρω τροποποιήσεις:
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ/∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
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Κ.Α. 38.00 - Ταµείο: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των 2.423,60€ µε βάση το πραγµατικό υφιστάµενο ποσό στις 31/12/2017, όπως προκύπτει από τα
τηρούµενα Ισοζύγια Λογιστικής.
Κ.Α. 38.03 - Καταθέσεις Όψεως: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των
6.301,02€ µε βάση το πραγµατικό υφιστάµενο ποσό στις 31/12/2017, όπως
προκύπτει από τις αναλυτικές καταστάσεις κίνησης των τραπεζικών λογαριασµών (extrait).
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κ.Α. 50.00 - Υποχρεώσεις Προηγουµένων Ετών Πληρωτέες: Αυξάνεται ο
κωδικός µε το ποσό των 33.275,38€ µε βάση τις πραγµατικά υφιστάµενες υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως διαµορφώθηκαν στις 31/12/2017 και προκύπτουν από τα τηρούµενα Ισοζύγια Λογιστικής.
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ
Κ.Α. 61.12.60 - Αµοιβές Εγκατάστασης & Απεγκατάστασης Εορταστικού
Φωτισµού Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων: Αυξάνεται ο κωδικός µε το
ποσό των 2.500,00€ για την κάλυψη των ανατρεπόµενων δεσµεύσεων πίστωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017.
Κ.Α. 61.12.70 - Αµοιβές Εγκατάστασης & Απεγκατάστασης Εξοπλισµού ∆ιεξαγωγής Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων: Αυξάνεται ο κωδικός µε το ποσό των 5.000,00€ για την κάλυψη των ανατρεπόµενων δεσµεύσεων πίστωσης
χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017.
ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ
Κ.Α. 61.01.99 - Αµοιβές & Έξοδα ∆ιαφόρων Τρίτων: Μειώνεται ο κωδικός
µε το ποσό των 2.500,00€ για την κάλυψη των αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
Κ.Α. 61.12.20 - Αµοιβές Μουσικής Κάλυψης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των 5.000,00€ για την κάλυψη των
ανατρεπόµενων δεσµεύσεων πίστωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017.
Κ.Α. 61.12.30 - Αµοιβές Καλλιτεχνικής Κάλυψης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των 2.500,00€ για την κάλυψη των
ανατρεπόµενων δεσµεύσεων πίστωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017.
Κ.Α. 61.12.90 - Λοιπές Αµοιβές ∆ιεξαγωγής Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των 5.000,00€ για την κάλυψη των
αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
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Κ.Α. 61.90 - Αµοιβές ∆ιεξαγωγής Έκτακτων Εκδηλώσεων: Μειώνεται ο
κωδικός µε το ποσό των 4.500,00€ για την κάλυψη των αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
Κ.Α. 61.98 - Αµοιβές Λοιπές Αµοιβές Τρίτων: Μειώνεται ο κωδικός µε το
ποσό των 2.500,00€ για την κάλυψη των αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων
προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
Κ.Α. 62.00 - Έξοδα Ηλεκτρικού Ρεύµατος: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό
των 1.500,00€ για την κάλυψη των αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
Κ.Α. 62.02 - Έξοδα Ύδρευσης: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των
500,00€ για την κάλυψη των αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
Κ.Α. 62.04 - Ενοίκια Εδαφικών Εκτάσεων & Κτιρίων: Μειώνεται ο κωδικός
µε το ποσό των 8.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
Κ.Α. 64.02.05 - Έξοδα Συµµετοχής Σε Εκθέσεις-Συνέδρια-Εκδηλώσεις κτλ.:
Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των 5.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών
αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
Κ.Α. 64.03.00 - Έξοδα Υλοποίησης Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων:
Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των 5.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών
αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.
Κ.Α. 64.07.00 - Έντυπα: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των 2.500,00€ για
την κάλυψη των αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών
της επιχείρησης.
Κ.Α. 64.98 - ∆ιάφορα Έξοδα: Μειώνεται ο κωδικός µε το ποσό των
5.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών αποπληρωµής υποχρεώσεων προηγουµένων ετών της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 16 /2018
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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