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Απόφαση 185
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα ,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο ,
6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά , Αντιδήµαρχοι, 8)
∆ηµήτριο Καλαµίδα,9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,12) Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη , 15) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,16) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 18)Χρήστο Λαϊνά και 19)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Απριλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.9654/23-04-2018, η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις δια-τάξεις 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 απόφασης στο µοναδικό θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Ο κ.Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου.
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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά,4) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5) Νικόλαος Θανασούλιας,6)
Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος,10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Βασίλειος
Τοµαράς,12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,13) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 14) Γεώργιος Μεντζελόπουλος , κωλυόµενοι.

(αριθ.183 έως και 190 )
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Για το αντικείµενο: «Απευθείας ανάθεση για την προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης του ∆ήµου Αιγιαλείας και όλων των Νοµικών Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης»
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε για συζήτηση σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.184/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί Έγκρισης ή µη
του κατεπείγοντος του εκτός ηµερήσιας διάταξης µοναδικού θέµατος»
και διαβάζει εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α) Τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό προϋπολογισµού µελέτης
999.997,31€ µε ΦΠΑ 24% (939.738,00€ για καύσιµα και 60.259,31€ για
λιπαντικά) που είχε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
ηλεκτρονικά στις 6/12/2017 για την «Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης για
τα έτη 2018-2019» ο οποίος και απέβη άγονος ως προς την ΟΜΑ∆Α Α
(ΚΑΥΣΙΜΑ),
β) την υπ’ αριθµ 361/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προχωρήσει στην διαδικασία της
Ανάθεσης µε διαπραγµάτευση (χωρίς δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης), βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για το σκέλος των καυσίµων,
γ) την υπ’ αριθ. 8/2018 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) περί παροχής σύµφωνης γνώµης για
την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης,
δ) Την υπ’ αριθ. 71/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την
οποία εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασίας της διαπραγµάτευσης ,
ε) Την υπ’ αριθ. 7891/29-3-2018 Πρόσκληση ∆ιαπραγµάτευσης και
στ) Το από 24/4/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και διενέργειας ∆ιαγωνισµού,
Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση να προβούµε σε απευθείας
ανάθεση ως εξής:
Α) Στην εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
µε ΑΦΜ
094384285:
1.Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας:
α) για το έτος 2018 µε προσφορά 0,00 %€ δηλαδή ποσού
146.845,16 € συν Φ.Π.Α.24% 35.242,84 €, ήτοι 182.088,00€ και
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β) για το έτος 2019 µε προσφορά 0,00 %€ δηλαδή ποσού
229.645,16 € συν Φ.Π.Α.24% 55.114,84€, ήτοι 284.760,00 €
Β) Στην εταιρεία ΣΕΡΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε., ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ µε ΑΦΜ 093299775:
α) της ∆Η.Κ.ΕΠ.Α του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018 µε
προσφορά έκπτωσης 0,00% €, δηλ. ποσού 9.677,42 € συν ΦΠΑ 24%
2.322,58 €, ήτοι 12.000,00 € και για έτος 2019 µε προσφορά έκπτωσης
0,00% €, δηλ. ποσού 12.500,00 € συν ΦΠΑ 24% 3.000,00 €, ήτοι
15.500,00€ .
β) του Νοµικού Προσώπου Αθλητισµού Παιδείας και Κοινωνικής
Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 46.935,48€ συν ΦΠΑ 24% 11.264,52 €, ήτοι 58.200,00 € και για το έτος 2019 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€,
δηλ. ποσού 46.935,48€ συν ΦΠΑ 24% 11.264,52 €, ήτοι 58.200,00 €
γ) της Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας για το
έτος 2018 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 71.094,76 € συν
ΦΠΑ 24% 17.062,74 €, ήτοι 88.157,50 € και για το έτος 2019 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 71.094,76 € συν ΦΠΑ 24%
17.062,74 €, ήτοι 88.157,50 €
δ) της Β/θµιας Σχολικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας για το
έτος 2018 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 61.562,50 € συν
ΦΠΑ 24% 14.775,00 €, ήτοι 76.337,50 € και για το έτος 2019 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 61.562,50 € συν ΦΠΑ 24%
14.775,00 €, ήτοι 76.337,50 € ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.
183/2018 απόφασή του, «περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα
της πρόσκλησης-συνεδρίασης», δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ. πρωτ.
7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α:73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β) την υπ’ αριθ.
184/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «περί Έγκρισης ή µη του
κατεπείγοντος του εκτός ηµερήσιας διάταξης µοναδικού θέµατος», γ) ότι
ο ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισµός ως προς το σκέλος για την προµήθεια καυσίµων απέβη άγονος, δ) την υπ’ αριθ. 7891/29-3-2018 Πρόσκληση ∆ιαπραγµάτευσης για την επιλογή αναδόχου, ε) το από 24/04/
2018 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης και διενέργειας διαγωνισµού,
4

ΑΔΑ: 6Π9ΞΩ6Χ-ΠΩΕ

στ) το γεγονός ότι η εν λόγω προµήθεια υγρών καυσίµων είναι πολύ απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, των Νοµικών Προσώπων και των δύο (2) Σχολικών Επιτροπών
αυτού, ζ) την υπ’ αριθ.71/2018 προηγούµενη απόφαση του «περί έγκρισης στην προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης», η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ.πρωτ.5 4870/11-04-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς επίσης και η) τις διατάξεις του άρθρου 65
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 η λευκή ψήφος λογίζεται
ως αρνητική ψήφος), εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια υγρών καυσίµων του ∆ήµου Αιγιαλείας και όλων των Νοµικών Προσώπων και των
Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης, για τα έτη 2018 &
2019, ως εξής:
Α) Στην εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ
µε ΑΦΜ
094384285:
1.Την προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας:
α) Για το έτος 2018 µε προσφορά 0,00 %€ δηλαδή ποσού
146.845,16 € συν Φ.Π.Α.24% 35.242,84 €, ήτοι 182.088,00€ και
β) Για το έτος 2019 µε προσφορά 0,00 %€ δηλαδή ποσού
229.645,16 € συν Φ.Π.Α.24% 55.114,84€, ήτοι 284.760,00 €
Β) Στην εταιρεία ΣΕΡΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ µε ΑΦΜ 093299775:
α) Της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης µε την επωνυµία
«∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α)», για το
έτος 2018 µε προσφορά έκπτωσης 0,00% €, δηλ. ποσού 9.677,42 € συν
ΦΠΑ 24% 2.322,58 €, ήτοι 12.000,00 € και για το έτος 2019 µε προσφορά έκπτωσης 0,00% €, δηλ. ποσού 12.500,00 € συν ΦΠΑ 24%
3.000,00 €, ήτοι 15.500,00€ .
β) Του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία,
Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» , για το
έτος 2018 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 46.935,48€ συν
ΦΠΑ 24% 11.264,52 €, ήτοι 58.200,00 € και για το έτος 2019 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 46.935,48€ συν ΦΠΑ 24%
11.264,52 €, ήτοι 58.200,00 €
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γ) Του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας», για το έτος 2018 µε
προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 71.094,76 € συν ΦΠΑ 24%
17.062,74 €, ήτοι 88.157,50 € και για το έτος 2019 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 71.094,76 € συν ΦΠΑ 24% 17.062,74 €,
ήτοι 88.157,50 €
δ) Του Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας», για το έτος 2018 µε
προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 61.562,50 € συν ΦΠΑ 24%
14.775,00 €, ήτοι 76.337,50 € και για το έτος 2019 µε προσφορά έκπτωσης 0,00%€, δηλ. ποσού 61.562,50 € συν ΦΠΑ 24% 14.775,00 €, ήτοι
76.337,50 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 185/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Απριλίου 2018

Απόφαση 186
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 18)Χρήστο Λαϊνά και 19)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Απριλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία
και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.9654/23.04.2018, 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 απόφασης στο µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου.
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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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5)Νικόλαος Θανασούλιας,
6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Βασίλειος Τοµαράς, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13)Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.183 έως και 190)
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης και έγκριση υποβολής πρότασης από µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας στο Ε.Π.
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας
Προτεραιότητας 10 «Εφαρµογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαµηλών Εκποµπών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα µε έµφαση στις αστικές περιοχές», στην
πρόσκληση µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοσίων Κτιρίων-∆ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και
Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κατόπιν της µε αριθ.πρωτ.οικ.12594/23-11-2017 Ανοικτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, µε κωδ.10.4.15.1.2-3 και Α/Α ΟΠΣ: 2451, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µε κωδ.2 Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ. (Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη), µε τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Στον Άξονα Προτεραιότητας µε κωδ.10: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)»,
β. Στον Θεµατικό Στόχο µε κωδ.4: «Υποστήριξη της µετάβασης σε
µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους
τοµείς»,
γ. Στην Επενδυτική ∆ραστηριότητα µε κωδ.4c: «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης»,
δ. Στον Ειδικό Στόχο µε κωδ.15: «Εξοικονόµηση ενέργειας στο
∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα»,
ε. Με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοσίων Κτιρίων-∆ράσεις
Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές
Εγκαταστάσεις», η οποία απευθύνεται µεταξύ άλλων στους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (∆ήµους) Α’ βαθµού για την υποβολή µίας (1)
πρότασης έργου (πράξης) ανά ΟΤΑ. Συγκεκριµένα, οι παρεµβάσεις θα αφορούν µεταξύ άλλων την Ενεργειακή αναβάθµιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Κλειστές Αθλητικές Εγκαταστάσεις) και συγκεκριµένα:
1)Επεµβάσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ), όπως π.χ. επεµβάσεις επί του κελύφους µε προσθήκη µόνωσης, αντικατάσταση κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε νέα πιστοποιηµένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων µε σύστηµα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντι-
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κατάσταση παλαιού συστήµατος κλιµατισµού, παθητικά ηλιακά συστήµατα κ.τ.λ..,
2)∆ράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
όπως π.χ. εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκµετάλλευσης της παραγόµενης θερµικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ
για παραγωγή ψύξης κ.τ.λ.
3)Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακού Συµβούλου για ενεργειακά θέµατα, Τεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις
κ.τ.λ., µε συνολικό προϋπολογισµό που δεν ξεπερνά το 1,5% του προϋπολογισµού της πράξης.
Με την συγκεκριµένη πρόσκληση δύναται να χρηµατοδοτηθούν
παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενες δηµόσιες κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, συµπεριλαµβανοµένων ανοικτών κολυµβητηρίων. Οι προτάσεις θα έχουν στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και την εγκατάσταση συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, µε απώτερο στόχο
την εξοικονόµηση ενέργειας στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, και τη µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου.
Οι παρεµβάσεις οι οποίες δύναται να χρηµατοδοτηθούν συµπεριλαµβάνουν ενδεικτικά:
Ενεργειακή αναβάθµιση κτιριακού κελύφους
Ενεργειακή αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων
Αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού φωτισµού
Εγκατάσταση συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης
Παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης τεχνικών υποδοµών και εγκαταστάσεων (π.χ. αντλιοστάσια)
Εγκατάσταση συστηµάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (π.χ.
φωτοβολταϊκά, ΣΗΘΥΑ) σε συνδυασµό µε σύµβαση Net-metering
Προµελέτες, µελέτες εφαρµογής και τεχνική υποστήριξη των δράσεων
∆ράσεις δηµοσιότητας και εξωστρέφειας.
O κάθε δικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής µίας µόνο πρότασης, η
οποία θα αφορά µία µόνο αθλητική εγκατάσταση. Οι προτεινόµενες προς
υποβολή εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής
Απόδοσης, από το οποίο να προκύπτει η υφιστάµενη χαµηλή κατάταξή
τους.
Οι παρεµβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθµίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου στην κατηγορία Β’ και άνω, σύµφωνα µε
τον ΚΕΝΑΚ.
Η Πρόσκληση προβλέπει συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής την 10/01/2018 και
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λήξης υποβολής την 02/05/2018. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω ΟΠΣ.
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την ενεργειακή
αναβάθµιση του ανοικτού δηµοτικού κολυµβητηρίου ∆.Κ Αιγίου, µιας υποδοµής ιδιαίτερα ενεργοβόρας και µε σηµαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Σκοπός της παρούσας Υπηρεσίας είναι η εξειδίκευση δράσεων για
την ενεργειακή αναβάθµιση του κολυµβητηρίου του ∆ήµου, αξιοποιώντας εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους.
Ως εκ τούτου ο ∆ήµος µας στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης
θα υποβάλλει την πρόταση µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση του Ανοικτού ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου ∆.Κ. Αιγίου», µέγιστου προϋπολογισµού 1.000.000,00 ευρώ.
Κατόπιν τούτων, εισηγούµαι όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λάβει
απόφαση:
1)Για την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κωδ.10.4.15.1.2-3 και Α/Α ΟΠΣ:
2451, που εντάσσεται στο ΕΠ µε κωδ.2 (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα) Υ.
ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ. (Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη), η οποία υπάγεται στο ακόλουθο Προγραµµατικό Πλαίσιο:
α. Στον Άξονα Προτεραιότητας µε κωδ.10: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)»,
β. Στο Θεµατικό Στόχο µε κωδ.4: «Υποστήριξη της µετάβασης σε
µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους
τοµείς»,
γ. Στην Επενδυτική ∆ραστηριότητα µε κωδ.4c: «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων, και στον τοµέα της στέγασης»,
δ. Στον Ειδικό Στόχο µε κωδ.15: «Εξοικονόµηση ενέργειας στο
∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα»,
ε. Με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοσίων Κτιρίων-∆ράσεις
Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές
Εγκαταστάσεις»,
2)Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας στο Πρόγραµµα
µε την υποβολή της πρότασης µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση του Ανοικτού ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου ∆.Κ. Αιγίου» µέγιστου προϋπολογισµού 1.000.000,00 €.
3)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο, κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο ώστε να:
α. Προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να διαµορφωθεί
στην τελική της, ολοκληρωµένη µορφή, η προς υποβολή πρόταση, σύµφωνα µε τους όρους της Ανοικτής Πρόσκλησης.
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β. Υπογράψει κάθε απαιτούµενο έγγραφο σχετικά µε την υποβολή
της Πρότασης Χρηµατοδότησης του ∆ήµου, σύµφωνα µε τους όρους της
Ανοικτής Πρόσκλησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.183/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.
πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β)την εισήγηση
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, γ)την υπ’ αριθ.
πρωτ.οικ.12594/23.11.2017 (Α∆Α: Ω3ΠΞ465ΧΙ8-ΕΣΟ) Πρόσκληση του
Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, µε κωδ.10.4.15.1.2-3 και Α/Α
ΟΠΣ:2451, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Εφαρµογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαµηλών
Εκποµπών ∆ιοξειδίου του Άνθρακα µε έµφαση στις αστικές περιοχές», ο
οποίος συγχρηµατοδοτείται από το ΕΤΠΑ µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοσίων Κτιρίων-∆ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις», δ)την υπ’ αριθ.
πρωτ.οικ.13802/22.12.2017 (Α∆Α: ΩΜΙΠ465ΧΙ8-9∆2) 1η τροποποίηση
της ανωτέρω πρόσκλησης µε κωδ.10.4c.15.1.2-3 και Α/Α ΟΠΣ:2451,
ε)την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.2489/26.03.2018 (Α∆Α: ΩΙΡΗ6465ΧΙ8-ΥΨ5) 2η
τροποποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης µε κωδ.10.4c.15.1.2-3 και Α/Α
ΟΠΣ:2451, στ)την ανάγκη υποβολής πρότασης εκ µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση του Ανοικτού ∆ηµοτικού
Κολυµβητηρίου ∆.Κ. Αιγίου» και ζ)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
1)Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, κωδ.10.4.15.1.2-3 και Α/Α ΟΠΣ:
2451 και ων τροποποιητικών αυτής, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα µε κωδ.2 (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα) Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ. (Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη), η οποία υπάγεται στο ακόλουθο Προγραµµατικό Πλαίσιο:
Α. Στον Άξονα Προτεραιότητας µε κωδ.10: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)»,
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Β. Στο Θεµατικό Στόχο µε κωδ.4: «Υποστήριξη της µετάβασης σε
µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους
τοµείς»,
Γ. Στην Επενδυτική ∆ραστηριότητα µε κωδ.4c: «Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στις δηµόσιες υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των δηµόσιων κτηρίων και στον τοµέα της στέγασης»,
∆. Στον Ειδικό Στόχο µε κωδ.15: «Εξοικονόµηση ενέργειας στο
∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα»,
Ε. Με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοσίων Κτιρίων - ∆ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και
Αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις»,
2)Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Αιγιαλείας στο Πρόγραµµα
µε την υποβολή της πρότασης µε τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθµιση του Ανοικτού ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου ∆.Κ. Αιγίου» µέγιστου προϋπολογισµού 1.000.000,00 €.
3)Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο του Μιχαήλ, προκειµένου να:
Α. Προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για να διαµορφωθεί
στην τελική της, ολοκληρωµένη µορφή, η προς υποβολή πρόταση, σύµφωνα µε τους όρους της Ανοικτής Πρόσκλησης.
Β. Υπογράψει κάθε απαιτούµενο έγγραφο σχετικά µε την υποβολή
της Πρότασης Χρηµατοδότησης του ∆ήµου, σύµφωνα µε τους όρους της
Ανοικτής Πρόσκλησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 186/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Απριλίου 2018

Απόφαση 187
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα ,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο ,
6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά , Αντιδήµαρχοι, 8)
∆ηµήτριο Καλαµίδα,9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,12) Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη , 15)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,16) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 18)Χρήστο Λαϊνά και 19)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Απριλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά
από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.
∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.9654/23-04-2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις δια-τάξεις
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 απόφασης στο µοναδικό θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Ο κ.Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου.
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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3) Μαρία
Τσουκαλά,4) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5) Νικόλαος Θανασούλιας,6)
Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος,10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Βασίλειος
Τοµαράς,12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,13) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 14) Γεώργιος Μεντζελόπουλος , κωλυόµενοι.

(αριθ.183 έως και 190 )
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή χρηµατοδότησης και των όρων της
Πρόσκλησης ΙΙ για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αριθ.πρωτ.5133/23.02.2018) στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες
των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και τίτλο υποβαλλόµενης πρότασης από
τον ∆ήµο Αιγιαλείας: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Το Υπουργείο Εσωτερικών δηµοσίευσε την πρόσκληση ΙI (αριθ.
πρωτ.5133/23-2-2018) (Α∆Α:6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) για την υποβολή από
τους ∆ήµους αίτησης χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές
και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηµατοδότηση των ∆ήµων για την
επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδοµών
της Α/βαθµιας και Β/Βαθµιας εκπαίδευσης και την αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31η ∆εκεµβρίου 2019, µε δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αιτηµάτων των ∆ήµων. Η παράταση δίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Επιλέξιµες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων.
• Συναφείς δράσεις (ενδεικτικά αναφέρονται):
 Κατασκευή ραµπών πρόσβασης ΑΜΕΑ που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση των µαθητών στον χώρο του σχολείου.
 Παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθµιση της ασφάλειας
των µαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά
κτίρια, ήτοι διαγραµµίσεις οδών, τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώµατος και εγκατάσταση προειδοποιητικών πινακίδων περιορισµού της ταχύτητας των οχηµάτων και πινακίδων σήµανσης.
∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες των δράσεων που αφορούν στη
συνολική ενεργειακή αναβάθµιση των σχολικών κτιρίων. Επιπλέον, δεν
είναι επιλέξιµες οι δαπάνες των δράσεων που εµπίπτουν στην άσκηση
των αρµοδιοτήτων των σχολικών επιτροπών.
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Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας κάθε είδους δαπάνης
ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε
50.000.000 ευρώ (€) Καθορίζεται δε και το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο (∆ήµο), το οποίο διαµορφώνεται σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια:
• Ο αριθµός µαθητών µε συντελεστή βαρύτητας 70%.
• Ο αριθµός τµηµάτων των σχολείων µε συντελεστή βαρύτητας
30%.
• Ελάχιστο ποσό κατανοµής 5.000,00 €.
Ο προϋπολογισµός της Χρηµατοδότησης του Προγράµµατος που
αντιστοιχεί στον ∆ήµο Αιγιαλείας µε βάση την πρόσκληση και αφού λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, ανέρχεται στο ποσό των
234.900,00 €.
Ο ∆ήµος µας στα πλαίσια της παραπάνω χρηµατοδότησης έχει ανάγκη από την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του ∆ήµου Αιγιαλείας» µε ενδεικτικό
προϋπολογισµό 300.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) και αφορά σε επιλέξιµες δαπάνες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4 της
ανωτέρω πρόσκλησης.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε:
Α) την αποδοχή της χρηµατοδότησης του ποσού των 234.900,00 €
για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του
∆ήµου Αιγιαλείας» στο πλαίσιο και σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης ΙI (αριθ.πρωτ.5133/23.02.2018) του Υπουργείου Εσωτερικών
για το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Β) την έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης εκ µέρους του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έργο µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων του ∆ήµου Αιγιαλείας» προϋπολογισµού δαπά-νης 300.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24% στο πλαίσιο της
πρόσκλησης IΙ (αριθ.πρωτ.5133/23.02.2018) για την υποβολή αιτήσεων
χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες
των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
Γ) την δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηµατοδότησης των 234.900 €,
θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
∆) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. Παναγόπουλου Αθανάσιου για την υπογραφή του αιτήµατος ένταξης, του τεχνικού δελτίου κα-
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θώς και όλων των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την
υποβολή της πρότασης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.183/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.
πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β) την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
γ)την πρόσκληση ΙI µε αριθ.πρωτ.5133/23.02.2018 (Α∆Α: 6Ο9Ψ465ΧΘ7
-ΑΓΡ) του Υπουργείο Εσωτερικών, για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης από τους ∆ήµους, στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», δ) την ανάγκη υποβολής αίτησης
χρηµατοδότησης στο εν λόγω Πρόγραµµα για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, καθώς και κάθε άλλης συναφούς δράσης, µε στόχο τη βελτίωση των υποδοµών της Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την αναβάθµιση της ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της εκπαίδευσης και ε)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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1) Την αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (234.900,00 €) για την «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του ∆ήµου Αιγιαλείας»
στο πλαίσιο και σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθ.πρωτ.5133/23.02.
2018 Πρόσκλησης ΙI (Α∆Α: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», άξονας προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
2) Την έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης εκ µέρους του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έργο µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών
κτιρίων & αύλειων χώρων του ∆ήµου Αιγιαλείας» προϋπολογισµού δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.24%, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.πρωτ.5133/23.02.2018 Πρόσκλησης IΙ (Α∆Α: 6Ο9Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες
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των δήµων» µε τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
3)Τη δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηµατοδότησης των διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (234.900,00 €), θα
καλυφθεί από ίδιους πόρους.
4)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ για την υπογραφή του αιτήµατος ένταξης, του
τεχνικού δελτίου, καθώς και όλων των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 187/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Απριλίου 2018
Απόφαση 188
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα ,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο ,
6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά , Αντιδήµαρχοι, 8)
∆ηµήτριο Καλαµίδα,9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο , 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,12) Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Ευστράτιο Βαρδάκη , 15) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,16) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 18)Χρήστο Λαϊνά και 19)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Απριλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.9654/23-04-2018, η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις δια-τάξεις 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 απόφασης στο µοναδικό θέµα της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
Ο κ.Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου.
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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος,2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος,3)Μαρία
Τσουκαλά,4) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5) Νικόλαος Θανασούλιας,6)
Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος,10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Βασίλειος
Τοµαράς,12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,13) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 14) Γεώργιος Μεντζελόπουλος , κωλυόµενοι.

(αριθ.183 έως και 190 )
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή χρηµατοδότησης και των όρων της
Πρόσκλησης ΙΙΙ για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» (αριθ.πρωτ.7244/13-3-2018) στον άξονα
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την
αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας» και τίτλο υποβαλλόµενης πρότασης από τον ∆ήµο Αιγιαλείας: «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής ΨυχράµηΣταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Το Υπουργείο Εσωτερικών δηµοσίευσε την πρόσκληση ΙΙI (αριθ.
πρωτ.7244/13.03.2018) (Α∆Α:ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) για την υποβολή από
τους ∆ήµους αίτησης χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές
και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας».
Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηµατοδότηση των ∆ήµων για την
προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού των παιδικών χαρών µε στόχο τη
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της ψυχαγωγίας των
ανηλίκων.
Με την προτεινόµενη παρέµβαση επιδιώκεται η κατασκευή παιδικών χαρών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που έχει
ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών µε την υπ’ αριθ.28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) περί του «Καθορισµού των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και
τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα
όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία
συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια», όπως
συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τις εξής Υπουργικές Αποφάσεις:
-Υ.Α. 48165/30-07-2009, (ΦΕΚ Β 1690/17-08-2009),
-Υ.Α. 15693/18-04-2013, (ΦΕΚ Β 1096/02-052013),
-Υ.Α. 27934/11-07-2014, (ΦΕΚ Β 2029/25- 07-2014),
καθώς και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και πιστοποίησης
EN1176:2008 για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών και EN 1177:2008 και
ΕΝ 71-3 για τις επιφάνειες πτώσης ΕΝ1176:2008 και ΕΝ1177:2008.
Βασικός στόχος των προτεινόµενων παρεµβάσεων είναι ο σχεδιασµός χώρων που ακολουθούν τις αρχές της αειφορίας και προάγουν την
σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση, παιδιών νηπιακής και προεφηβικής ηλικίας.
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Το πρόγραµµα υλοποιείται έως την 31η ∆εκεµβρίου 2019, µε δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογηµένων αιτηµάτων των ∆ήµων. Η παράταση δίνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
Επιλέξιµες δαπάνες είναι:
• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση
του εξοπλισµού των παιδικών χαρών, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση ασφαλούς δαπέδου των παιδικών χαρών, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
• Κάθε είδους δαπάνη για την προµήθεια και τοποθέτηση κατάλληλου και επαρκούς φωτισµού, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας.
Οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιµες όταν αφορούν:
• ∆απάνες που αφορούν την περίφραξη των παιδικών χαρών.
• ∆απάνες εκπόνησης µελετών και πιστοποίησης.
Ως ηµεροµηνία έναρξης της επιλεξιµότητας κάθε είδους δαπάνης
ορίζεται η ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.
Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρόσκλησης ανέρχεται σε
70.000.000,00 ευρώ (€).
Το ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο (δήµο), διαµορφώνεται
βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
α) Σε δήµους µε µόνιµο πληθυσµό έως 1.500 κατοίκους χρηµατικό
ποσό 130.000,00 €.
β) Σε δήµους µε µόνιµο πληθυσµό πάνω από 1.500 κατοίκους:
β1) Χρηµατικό ποσό 200.000,00 € προσαυξηµένο µε ποσό ίσο µε
τον µόνιµο πληθυσµό του δήµου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισµός
άνω των 5.000 κατοίκων.
β2) Χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσµατος
των 200.000,00 € συν ποσού ίσου µε το µόνιµο πληθυσµό του δήµου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας οικισµός άνω των 5.000 κατοίκων.
Ο προϋπολογισµός της Χρηµατοδότησης του Προγράµµατος που
αντιστοιχεί στον ∆ήµο Αιγιαλείας µε βάση την πρόσκληση και αφού λήφθηκαν υπόψη τα παραπάνω κριτήρια, ανέρχεται στο ποσό των
225.000,00 €.
Ο ∆ήµος µας στα πλαίσια της παραπάνω χρηµατοδότησης έχει ανάγκη από τη προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού
για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Αιγιαλείας» µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 300.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
24%) και αφορά σε επιλέξιµες δαπάνες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4 της ανωτέρω πρόσκλησης.
Το αίτηµα ένταξης συνοδεύεται από:
• Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου περί αποδοχής
της συµµετοχής στο Πρόγραµµα, η οποία λαµβάνεται στη συνεδρίαση
του οργάνου µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
Στην περίπτωση που το ποσό χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα
δεν επαρκεί για την προµήθεια εξ’ ολοκλήρου, το δηµοτικό συµβούλιο
θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει µε ι4
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δίους πόρους ή από άλλο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα την οικονοµική διαφορά που προκύπτει.
• Τεχνικό ∆ελτίο Προµήθειας, πλήρως συµπληρωµένο, σύµφωνα
µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα της πρόσκλησης.
Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε:
Α) την αποδοχή της χρηµατοδότησης του ποσού των 225.000 € για
την «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Αιγιαλείας» στο πλαίσιο και σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης ΙΙI (αριθ.πρωτ.7244/13.03.2018) του Υπουργείου
Εσωτερικών για το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των
δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας».
Β) την έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης εκ µέρους του
∆ήµου Αιγιαλείας για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισµού για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Αιγιαλείας» προϋπολογισµού δαπάνης 300.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.24% στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙI (αριθ.πρωτ.7244/13.3.2018)
για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας».
Γ) την δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηµατοδότησης των 225.000 €,
θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
∆) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. Παναγόπουλου Αθανάσιου για την υπογραφή του αιτήµατος ένταξης, του τεχνικού δελτίου καθώς και όλων των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την
υποβολή της πρότασης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.183/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.
πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β)την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
γ)την πρόσκληση ΙΙI µε αριθ.πρωτ.7244/13.03.2018 (Α∆Α: ΩΩΙ646
5ΧΘ7-5ΣΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή από τους
∆ήµους αίτησης χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»
στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και
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δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας»,
δ)την ανάγκη υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο εν λόγω Πρόγραµµα για την προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού των παιδικών χαρών
µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων και ε)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
1)Την αποδοχή χρηµατοδότησης ποσού διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000,00 €) για την «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Αιγιαλείας»
στο πλαίσιο και σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθ.πρωτ.7244/13.03.
2018 Πρόσκλησης ΙΙI (Α∆Α: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», άξονας προτεραιότητας
«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων»
µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας».
2)Την έγκριση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης εκ µέρους του
∆ήµου Αιγιαλείας για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισµού για την αναβάθµιση των παιδικών χαρών του ∆ήµου Αιγιαλείας» προϋπολογισµού δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00
€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ.
πρωτ.7244/13.03.2018 Πρόσκλησης ΙΙI (Α∆Α: ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ) για
την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων» µε τίτλο «Προµήθεια-τοποθέτηση
εξοπλισµού για την αναβάθµιση παιδικών χαρών των δήµων της Χώρας».
3)Τη δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης της χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα
ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, το υπερβάλλον ποσό πέραν της χρηµατοδότησης των
διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (225.000,00 €), θα καλυφθεί από
ίδιους πόρους.
4)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ για την υπογραφή του αιτήµατος ένταξης, του
τεχνικού δελτίου, καθώς και όλων των απαιτούµενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υποβολή της πρότασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 188/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Απριλίου 2018

Απόφαση 189
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδήµαρχοι, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 18)Χρήστο Λαϊνά και 19)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Απριλίου 2018, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία
και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.9654/23.04.2018, 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 απόφασης στο µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου.
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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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5)Νικόλαος Θανασούλιας,
6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Βασίλειος Τοµαράς, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13)Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου και 14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.183 έως και 190)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» έτη 2017-2018».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σας ενηµερώνουµε ότι το Πράσινο Ταµείο που αποτελεί Ν.Π.∆.
∆., εποπτευόµενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχεδιάζει και πραγµατοποιεί Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα (Χ.Π.) για την
υλοποίηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεµβάσεων προς όφελος του
φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Τα Χ.Π., στο πλαίσιο διασφάλισης της διαφάνειας των χρηµατοδοτήσεων και της εξυπηρέτησης των
στόχων των αντίστοιχων περιβαλλοντικών πολιτικών, διαρθρώνονται σε
άξονες προτεραιότητας, µέτρα και δράσεις, καθορίζουν τους δικαιούχους
φορείς, το ύψος της χρηµατοδότησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προτάσεων.
Για τα έτη 2017-2018 το Πράσινο Ταµείο θα εκδώσει δύο (2) συνολικά προσκλήσεις. Η πρώτη εντός του έτους 2017 και η δεύτερη εντός
του πρώτου τετραµήνου του έτους 2018, στο πλαίσιο των αντίστοιχων
προϋπολογισµών του Πράσινου Ταµείου του κάθε έτους. Οι δικαιούχοι
δήµοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια από τις δύο προσκλήσεις θα υποβάλλουν τις προτάσεις τους, ανάλογα µε το βαθµό ωριµότητας των αντίστοιχων µελετών. Επισηµαίνεται ότι κάθε δικαιούχος δήµος
θα µπορεί να υποβάλλει πρόταση σε µόνο µία εκ των δύο προσκλήσεων.
Στην κάθε πρόσκληση θα ορίζεται η αρχική καθώς και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης των δυνητικών δικαιούχων.
Μη ώριµες προτάσεις που τυχόν υποβληθούν θα απορρίπτονται
βάσει των κριτηρίων αποκλεισµού. Συµπληρωµατικά στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτά κατά τη φάση αξιολόγησης προένταξης των προτάσεων.
Στη διάρκεια της διετίας δύναται να ενταχθεί άπαξ κάθε δικαιούχος, έτσι
ώστε στο τέλος της διετούς περιόδου να έχουν χρηµατοδοτηθεί όλοι οι εν
δυνάµει δικαιούχοι που έχουν υποβάλλει προτάσεις οι οποίες πληρούν τα
κριτήρια αξιολόγησης.
Το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ενισχύει έργα, δράσεις και άλλες παρεµβάσεις που
στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθµιση των πόλεων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους. Χρηµατοδοτεί
δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου οι οποίες επιλέγονται από τις προβλεπόµενες στο άρθρο 40 του Ν.4178/2013 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης ∆όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». Για τα έργα, τα οποία χρηµατοδοτεί το Πράσινο Ταµείο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η
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απόδοση στον πολίτη όσο το δυνατόν µεγαλύτερων επιφανειών δηµόσιου
χώρου, ο οποίος θα καθίσταται ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο
περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η µεθοδολογία και ο τρόπος σχεδιασµού
των παρεµβάσεων είναι κρίσιµο να οδηγούν στη βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής παρέµβασης µε την ενσωµάτωση βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών, µε την αύξηση του πρασίνου και επίτευξη της µέγιστης
δυνατής ποιότητας και ασφάλειας.
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο Μέτρο
1 και ως επιλέξιµες δράσεις περιλαµβάνονται «Ολοκληρωµένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου».
Τα υπόψη έργα αναπλάσεων θα πρέπει υποχρεωτικά να διέπονται
από τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού και να έχουν ως στόχο την
αύξηση της βιωσιµότητας των κοινόχρηστων χώρων του οικισµού ή της
ευρύτερης οικιστικής ενότητας στην οποία εντάσσονται, αυξάνοντας παράλληλα τις αστικές ροές χωρίς να περιορίζουν τις δυνατότητες ελεύθερης πρόσβασης και αναψυχής.
Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας των αναπλάσεων τεκµηριώνεται µε
τη συµπερίληψη στα έργα:
α) µεµονωµένων κοινόχρηστων χώρων σηµαντικού µεγέθους και/ή
µε αυξηµένη σηµασία για το σύνολο του οικιστικού συνόλου / οικιστικής
περιοχής στο οποίο εντάσσονται, ή/και
β) σηµαντικού ενιαίου δικτύου παρεµβάσεων µε στόχο την απόδοση στο κοινό του ελεύθερου δηµόσιου χώρου, αυξάνοντας την ελκυστικότητα, προσβασιµότητα και λειτουργικότητά του.
Στα ολοκληρωµένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και
χώρων πρασίνου είναι δυνατόν να εντάσσονται και επιµέρους δράσεις
βελτίωσης αστικού εξοπλισµού, δηµιουργία παιδοτόπων κλπ., υπό την
προϋπόθεση ότι θα αποτελούν οργανικό µέρος ευρύτερων έργων αστικής
ανάπλασης.
Οι προτεινόµενες περιοχές που υποβάλλονται για ένταξη στο Μέτρο 1: Σύνθετες αστικές αναπλάσεις αφορούν στις πλατείες Αγίου Αθανασίου και Μεσσηνέζη στη ∆.Ε. Αιγίου.
Στόχος είναι η δηµιουργία ενός ενιαίου δικτύου παρεµβάσεων κοινοχρήστων χώρων σηµαντικού µεγέθους µε αυξηµένη σηµασία για το
σύνολο του οικιστικού συνόλου/οικιστικής περιοχής αυξάνοντας την ελκυστικότητα, την προσβασιµότητα και τη λειτουργικότητα των χώρων
των πλατειών Αγίου Αθανασίου και Μεσσηνέζη.
Το συνολικό «ποσό ένταξης του ∆ήµου» -δηλαδή το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης που δύναται να αιτηθεί και να λάβει από το Πράσινο
Ταµείο- δεν µπορεί να υπερβαίνει το «ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο», όπως διαµορφώνεται ανά Μέτρο, σε συνάρτηση µε τα
πληθυσµιακά χαρακτηριστικά του κάθε ∆ήµου.
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Το «ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο» του προγράµµατος κλιµακώνεται µε βάση τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά του κάθε
∆ήµου ως ακολούθως:
i. Για το Μέτρο 1 το ανώτατο ύψος χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο διαµορφώνεται από τον τύπο Χ1=(200.000+Π*3)*σΑΠ, Χ1=(200.000
+49.620*3)*1= 348.860 €. (σύµφωνα µε τον πραγµατικό-de facto πληθυσµό του ∆ήµου, βάση της επίσηµης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ του 2011
(ΦΕΚ 699/Β/2014).
Οι υποβαλλόµενες προτάσεις εξετάζονται µε άµεση αξιολόγηση,
µε σειρά προτεραιότητας εισερχοµένου. Κάθε πρόταση που υποβάλλεται,
αξιολογείται άµεσα χωρίς να απαιτείται να παρέλθει η προθεσµία υποβολής. Εφόσον πληροί το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης επί ποινή αποκλεισµού -όπως αναφέρονται στο επόµενο εδάφιο (8)- τα έργα προεντάσσονται, βάσει του ενδεικτικού προϋπολογισµού τους.
Στη συνέχεια, σε διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία προένταξης, ο κάθε δήµος θα πρέπει να υποβάλλει στην ηλεκτρονική
πλατφόρµα του Πράσινου Ταµείου πρόσθετα στοιχεία -όπως αναφέρονται στο επόµενο εδάφιο (8). Σχετικές οδηγίες για την υποβολή των απαιτούµενων στοιχείων για την οριστική ένταξη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Τ. (www.prasinotameio.gr).
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων προβλέπεται η έκδοση
απόφασης του ∆.Σ. του Πράσινου Ταµείου οριστικής ένταξης βάσει του
οριστικού προϋπολογισµού των έργων ή αποκλεισµού αν δεν πληρούνται
όλα τα απαιτούµενα κριτήρια. Η απόφαση οριστικής ένταξης του έργου
εκδίδεται µε βάση τον οριστικό προϋπολογισµό του, λαµβάνοντας υπόψη
το «ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά δικαιούχο» όπως διαµορφώνεται
ανά Μέτρο του Χ.Π. και σε συνάρτηση µε τα πληθυσµιακά χαρακτηριστικά του κάθε ∆ήµου (εδάφιο 6).
Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη
λήψη σχετικής απόφασης:
1. Υποβολής πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας στο χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» έτη 2017
-2018 Στο Μέτρο 1, Ολοκληρωµένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων
χώρων και χώρων πρασίνου που αφορούν στις πλατείες Αγίου Αθανασίου και Μεσσηνέζη στη ∆.Ε. Αιγίου.
2. Έγκρισης της υπ’ αριθ.69/2018 µελέτης του έργου: «Κατασκευή
-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου της
∆.Ε. Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας», συνολικού προϋπολογισµού
450.000,00 € (µε τον Φ.Π.Α.24%).
3. Την δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας
«Αστική Αναζωογόνηση 2017» έτη 2017-2018 στο Μέτρο 1, το υπερ-
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βάλλον ποσό, πέραν της χρηµατοδότησης των 348.860,00 €, θα καλυφθεί
από ιδίους πόρους.
4. Εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, κ. Αθ. Παναγόπουλου, για την υπογραφή των νοµιµοποιητικών εγγράφων και των σχετικών
αιτήσεων που αφορούν στην υποβολή της ανωτέρω πρότασης σύµφωνα
µε τις Οδηγίες της Πρόσκλησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.183/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.
πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β)την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
γ)την υπ’ αριθ.69/2018 µελέτη του έργου: «Κατασκευή-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου της ∆.Ε. Αιγίου του
∆ήµου Αιγιαλείας», όπως αυτή συντάχθηκε από τους κ.κ. Μαρία Σταθούλια, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Χρυσούλα Χρηστιά, Τ.Ε. Τεχνολόγων
Γεωπονίας και Ηλία Τσάκαλη, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, δ)την ανάγκη υποβολής
πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του
Πράσινου Ταµείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» έτη 2017-2018 στο Μέτρο 1,
Ολοκληρωµένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που αφορούν στις πλατείες Μεσσηνέζη και Αγίου Αθανασίου στη
∆.Ε. Αιγίου, ε)το γεγονός ότι οι υποβαλλόµενες προτάσεις εξετάζονται
µε σειρά προτεραιότητας εισερχοµένου και στ)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», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ευστράτιος Βαρδάκης, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» έτη
2017-2018 στο Μέτρο 1, Ολοκληρωµένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου που αφορούν στις πλατείες Μεσσηνέζη
και Αγίου Αθανασίου στη ∆.Ε. Αιγίου.
2)Την έγκριση της υπ’ αριθ.69/2018 µελέτης του έργου: «Κατασκευή-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγίου Αθανασίου της ∆.Ε. Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας», συνολικού προϋπολογι-
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σµού 450.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, όπως αυτή
συντάχθηκε από τους κ.κ. Μαρία Σταθούλια, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Χρυσούλα Χρηστιά, Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας και Ηλία Τσάκαλη, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Την δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας ότι σε περίπτωση έγκρισης και ένταξης στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «∆ράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017» έτη 2017-2018 στο Μέτρο 1,
το υπερβάλλον ποσό, πέραν της χρηµατοδότησης των 348.860,00 €, θα
καλυφθεί από ιδίους πόρους.
4)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου του Μιχαήλ, για την υπογραφή των νοµιµοποιητικών
εγγράφων και των σχετικών αιτήσεων που αφορούν στην υποβολή της εν
λόγω πρότασης σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Πρόσκλησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 189/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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