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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
20 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 52
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Μιχαήλ
Κυριακόπουλο,4) Δημήτριο Φιλιππάτο,5) Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 6)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 8)
Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,9) Δημήτριο Καλαμίδα,10) Μαρία
Τσουκαλά,
11)
Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,
12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο,13) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια,
15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18) Χρήστο Γούτο, 19) Βασίλειο Τομαρά, 20) Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 21) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 22) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 23) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι (20) του μηνός Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 18.00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.
πρωτ.3726/15-02-2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ. Καμαρών,3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,4)
Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5) Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων,7) Παναγιώτης
Μαρίνος, Τ.Κ. Τεμένης, 8)Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ. Γρηγορίου,9)
Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 10) Αθανάσιος Σμυρνιώτης,
Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου, 11) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 12)
Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και 13) Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23 ) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, 2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 4) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 5)
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, και 6) Γεώργιος Ντίνος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2)
Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και
4)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση
εκδηλώσεων για την επετείου του γεγονότος της πρώτης ένοπλης
ενέργειας της Επανάστασης των Ελλήνων το 1821 στην περιοχή
Αγριδίου της Τ.Κ. Περιστέρας της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (45ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανάσιου Παναγόπουλου, Δημάρχου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύμβουλοι,
Από τις Τοπικές Κοινότητες Τ.Κ. Περιστέρας και Τ.Κ. Βαρβάρας
της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας κατατέθηκε αίτημα για
πραγματοποίηση διήμερου εκδηλώσεων στις 16 και 17 Μαρτίου 2019
σε ανάμνηση της πρώτης ένοπλης ενέργειας των Ελλήνων κατά των
Τούρκων στις 14 Μαρτίου 1821 στις «ΠΟΡΤΕΣ ΑΓΡΙΔΙΟΥ» της Τ.Κ.
Περιστέρας (περιοχή Νωνάκριδος), όπου ο Νικόλαος Σολιώτης μυημένος
στην Φιλική Εταιρεία στις 14 Μαρτίου 1821 στήνει ενέδρα στους
Τούρκους με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος της επανάστασης.
Για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν για τον εορτασμό
της εν λόγω επετείου, όπως 1)προμήθεια χαρτιού & μελανιών για
εκτύπωση προσκλήσεων & προγραμμάτων, προμήθεια φακέλων, 2)την
εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του Δήμου, 3)την ηχητική
εγκατάσταση: α)για την εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας, β)για την
κατάθεση στεφάνων, γ)για την θεατρική αναπαράσταση του ιστορικού
γεγονότος και δ) για την παρουσίαση στις 16 και 17 Μαρτίου 2019
παραδοσιακών χορών, 4)για την φιλοξενία (Ξενοδοχείο) του ομιλητή
του πανηγυρικού της ημέρας κ. Αθανάσιου Φωτόπουλου - καθηγητή
Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών για ένα
βράδυ, 5)για την ενοικίαση αίθουσας Ξενοδοχείου, όπου θα
πραγματοποιηθεί μέρος των εκδηλώσεων και 6) για την παράθεση
γεύματος στον ομιλητή της ημέρας και λοιπούς καλεσμένους, θα
απαιτηθεί το χρηματικό ποσό περίπου των δύο χιλιάδων ευρώ.
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας ο
οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ.289889/15-1-2019
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, εγγράφηκε στον Κ.Α.00-6443 σχετική πίστωση
για «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών».
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβα3

νομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με
την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της
παραγράφου 3. του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006,
καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο
δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού.»
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του
Δήμου Αιγιαλείας για δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών
εορτών είναι γενική, εισηγούμαι την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης
πίστωσης συνολικού ποσού 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
σε βάρος του Κ.Α. 00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2019, για την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση των εν λόγω εορταστικών εκδηλώσεων και αναλυτικά
κατά Κ.Α δαπάνης, ως παρακάτω :
1) ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
προμήθεια 300 φακέλων (λευκών ) τυπωμένων με λογότυπο Δήμου και
σφραγίδα και αντίστοιχων φύλλων (χαρτόνι Α4 λευκό 120 gr) για
τύπωση & αποστολή προσκλήσεων
2) ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 006443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
φωτογραφική κάλυψη του εορτασμού της επετείου και εκτύπωση των
φωτογραφιών για το αρχείο του Δήμου.
3) ποσού 650,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 006443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την ηχητική
κάλυψη των εκδηλώσεων ( όπως για τον πανηγυρικό της ημέρας, της
κατάθεσης στεφάνων, για την θεατρική αναπαράσταση του ιστορικού
γεγονότος και για παρουσίαση παραδοσιακών χορών στις 16-3-19 στην
Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας και στις 17-3-19 στο οικισμό Αγριδίου της Τ.Κ.
Περιστέρας
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4) ποσού 100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για φιλοξενία (για
ένα βράδυ με πρωϊνό) του ομιλητή του πανηγυρικού της ημέρας στο
Ξενοδοχείο (ZAROUCHLA 1NN) στην Τ.Κ. Ζαρούχλα της Δ.Ε.
Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας
5) ποσού 350,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ενοικίαση
αίθουσας στο Ξενοδοχείο (ZAROUCHLA 1NN) στην Τ.Κ. Ζαρούχλα
της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλεία και την προσφορά καφέ και
γλυκισμάτων για την πραγματοποίηση μέρους των εν λόγω εκδηλώσεων
6) ποσού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του ΚΑ 006443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
παράθεση γεύματος σε ομιλητή και επίσημους προσκεκλημένους σε
εστιατόριο της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
Γενικό σύνολο εξόδων 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη του α) την ανάγκη εξειδίκευσης της
σχετικής πίστωσης για την αντιμετώπιση των εξόδων της διοργάνωσης
της εν λόγω επετείου, β) τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/
τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ε)της υπ’ αριθ.πρωτ.2/100018/0026/ 30.12.
2016 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ)
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες και παροχή οδηγιών», γ)του άρθρου 203 του Ν.4555/2018
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των
αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την
πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών
και άλλες διατάξεις» και δ)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,3) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 4)
Γεώργιος Ντίνος, 5) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος & 6) Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος,
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Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α.00-6443 «Δαπάνες
δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών» σχετικής πίστωσης του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την
διοργάνωση εκδηλώσεων της επετείου του γεγονότος της πρώτης
ένοπλης ενέργειας της Επανάστασης των Ελλήνων το 1821 στην περιοχή
Αγριδίου της Τ.Κ. Περιστέρας της Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, με
το χρηματικό ποσό των 2.000,00€ των εν λόγω εορταστικών
εκδηλώσεων και αναλυτικά κατά Κ.Α δαπάνης, έχουν ως παρακάτω :
1) ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ
00-6443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
προμήθεια 300 φακέλων (λευκών ) τυπωμένων με λογότυπο Δήμου και
σφραγίδα και αντίστοιχων φύλλων (χαρτόνι Α4 λευκό 120 gr) για
τύπωση & αποστολή προσκλήσεων
2) ποσού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 006443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
φωτογραφική κάλυψη του εορτασμού της επετείου και εκτύπωση των
φωτογραφιών για το αρχείο του Δήμου.
3) ποσού 650,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος του ΚΑ 006443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την ηχητική
κάλυψη των εκδηλώσεων ( όπως για τον πανηγυρικό της ημέρας, της
κατάθεσης στεφάνων, για την θεατρική αναπαράσταση του ιστορικού
γεγονότος και για παρουσίαση παραδοσιακών χορών στις 16-3-19 στην
Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας και στις 17-3-19 στο οικισμό Αγριδίου της Τ.Κ.
Περιστέρας.
4) ποσού 100,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για φιλοξενία (για
ένα βράδυ με πρωϊνό) του ομιλητή του πανηγυρικού της ημέρας στο
Ξενοδοχείο (ZAROUCHLA 1NN) στην Τ.Κ. Ζαρούχλα της Δ.Ε.
Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας.
5) ποσού 350,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ενοικίαση
αίθουσας στο Ξενοδοχείο (ZAROUCHLA 1NN) στην Τ.Κ. Ζαρούχλα
της Δ.Ε. Ακράτας του Δήμου Αιγιαλεία και την προσφορά καφέ και
γλυκισμάτων για την πραγματοποίηση μέρους των εν λόγω εκδηλώσεων .
6) ποσού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του ΚΑ 006443 του δημοτικού προϋπολογισμού οικoν. έτους 2019, για την
παράθεση γεύματος σε ομιλητή και επίσημους προσκεκλημένους σε
εστιατόριο της Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
Γενικό σύνολο εξόδων 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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