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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
23 Απριλίου 2019
Απόφαση 314
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά, 7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Βασίλειο
Γ. Χριστόπουλο, 9)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 10)Γεώργιο Ντίνο,
11)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 12)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 13)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 14)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 15)Βασίλειο Τομαρά,
16)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
18)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 19)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι τρεις (23) Απριλίου 2019, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 14:00΄ 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.9614/19.04.2019, 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. 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.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ.
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα δέκα εννέα (19) από
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τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος
Λαϊνάς και 2)Γεώργιος Γκίκας, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος, 5)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 6)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 7)Νικόλαος Θανασούλιας, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 12)Ευστράτιος Βαρδάκης, Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έκφραση γνώμης για τη διεξαγωγή εορτής
την Πρωτομαγιά, στη θέση Άγιος Νικόλαος της Τ.Κ. Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης,
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.309/
2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί έγκρισης ή μη
του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός Ημερήσιας Διατάξεως θεμάτων
και δίνει τον λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Φιλιππάτο, ο
οποίος εκθέτει τα εξής:
«Η Τοπική Κοινότητα Ζήριας με το υπ’ αριθ.25/12.04.2019 Πρακτικό της, ζητά από το Δήμο Αιγιαλείας να εκφράσει σύμφωνη γνώμη
για τη διεξαγωγή της πρωτομαγιάτικης εορτής σε χώρο όπου ανήκει στο
Δασαρχείο Πατρών, στη θέση Άγιος Νικόλαος Άνω Ζήριας.
Από το Δήμο η σχετική απόφαση της Κοινότητας έχει ήδη διαβιβαστεί στο Δασαρχείο Πατρών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)τα
όσα εξέθεσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Φιλιππάτος, β)το
υπ’ αριθ.25/12.04.2019 πρακτικό Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας
Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας, γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.9052/15.04.2019 έγγραφο
προς το Δασαρχείο Πατρών, δ)την ανάγκη έκφρασης γνώμης του Δήμου
Αιγιαλείας για τη διεξαγωγή της πρωτομαγιάτικης εορτής στη θέση Άγιος Νικόλαος Άνω Ζήριας και ε)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη διεξαγωγή εορτής την Τετάρτη πρώτη (1η) Μαΐου 2019, από την Τοπική Κοινότητα Ζήριας σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φίλων Άνω Ζήριας, στη θέση Άγιος Νικόλαος Άνω Ζήριας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 314/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Β’ Κατανομή) έτους 2019, στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αιγιαλείας, για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αιγιαλείας, κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Με το υπ’ αριθ.41492/16-04-2019 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατατέθηκε το ποσό
των 133.609,28 € (Β’ Κατανομή) που αφορά την τακτική επιχορήγηση
για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων της χωρικής
αρμοδιότητας του Δήμου Αιγιαλείας.
Με την υπ’ αριθ.7/2019 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) σε συνεδρίαση στις 19/04/2019 αποφάσισε για την κατανομή της παραπάνω τακτικής επιχορήγησης στις δύο Σχολικές Επιτροπές
του Δήμου Αιγιαλείας.
Σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 1 του Ν.4555/2018 ο Δήμαρχος αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων 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.
Επειδή η εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου
με τίτλο «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές» είναι γενική, απαιτείται η εξειδίκευσή της για την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές
τους δαπάνες.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω, την υπ’ αρ.7/2019 απόφαση της ΔΕΠ καθώς και το υπ’ αριθ.πρωτ.41492/16-04-2019 έγγραφο
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
παρακαλούμε για την εξειδίκευση και έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού
133.609,28 € και την κατανομή της στις σχολικές επιτροπές ως εξής:
Α)Να κατανεμηθεί το ποσό των 77.404,96 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Στο αναφερόμενο
ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων
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που ανέρχεται στο ποσό των 7.920,00 € και αφορά το δεύτερο τρίμηνο
του οικονομικού έτους 2019, καθώς και την κάλυψη δαπάνης γάλακτος
των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου, που ανέρχεται
στο ποσό των 2.013,00 € και αφορά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού
έτους 2019.
Β)Να κατανεμηθεί το ποσό των 56.204,32 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Στο αναφερόμενο
ποσό συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη γάλακτος των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου που ανέρχεται στο ποσό των
1.000,00 € και αφορά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, β)την υπ’ αριθ.7/2019 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί Β’ κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους
2019, στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αιγιαλείας, γ)το υπ’ αριθ.
πρωτ.41492/16.04.2019 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, δ)την ανάγκη κατανομής χρηματοδότησης
από ΚΑΠ έτους 2019 στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές Δήμου Αιγιαλείας,
για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, ε)τις παρ.1 & 2
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 στ)το άρθρο 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,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την κατανομή της Β’ τακτικής επιχορήγησης οικονομικού έτους
2019, συνολικού ποσού 133.609,28 € στα δύο (2) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Αιγιαλείας (Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων.
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2)Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019 με τίτλο «Απόδοση
σε σχολικές επιτροπές», συνολικού ποσού των 133.609,28 €, όπου αναλυτικά έχει ως κατωτέρω:
Α)Ποσό 77.404,96 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» για κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.
Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των
σχολικών τροχονόμων που ανέρχεται στο ποσό των 7.920,00 € και αφορά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019, καθώς και η κάλυψη
δαπάνης γάλακτος των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης
έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 2.013,00 € και αφορά το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019.
Β)Ποσό 56.204,32 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» για κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.
Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη γάλακτος των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου που ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 € και αφορά το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 315/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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