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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 568
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αντιµετώπιση εξόδων εορτασµού της Εθνικής Επετείου της « 28ης Οκτωβρίου
1940 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό τρίτο (43ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Όπως είναι γνωστό για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της
εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940» απαιτείται να γίνουν κάποιες δαπάνες, όπως: α) προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X)
των (200 g/m2), για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων, φακέλων
µε έγχρωµο έµβληµα ∆ήµου και σφραγίδα και β) παροχής υπηρεσιών για
λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου, τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη
των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών
παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου, καθώς και στις ∆ηµοτικές Ενότητες
του ∆ήµου Αιγιαλείας..
Για την αντιµετώπιση λοιπόν όλων των παραπάνω δαπανών, εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 Ν.
3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.) την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού προϋπολογισµού 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.
00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για
την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου
1940», αναλυτικά ως παρακάτω :
α) Προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2),
για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα του ∆ήµου, προϋπολογισµού
δαπάνης περίπου 105,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
β) Παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών κάλυψης µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, την
δοξολογία-κατάθεση στεφάνων- πανηγυρικός της ηµέρας σε Ηρώο και
την παρέλαση, για το αρχείο του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 180,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
γ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 2.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
δ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στις ∆ηµοτικές Ενότη3

τες Συµπολιτείας –Ερινεού ,προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 800,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ε) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στη ∆ηµοτική Ενότητα
∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου
500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε το µε αριθ.Α∆ΑΜ: 16REQ005234402 2016-10-13
Πρωταρχικό Αίτηµα, την υπ’αριθ.Π.A.Y.:Α-839/14-10-16 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, για τη δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του
την ανάγκη διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την αντιµετώπιση των
εξόδων των εκδηλώσεων του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης
Οκτωβρίου 1940», καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 Ν.
3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.), µετά από διαλογική συζήτηση , πλην του δηµοτικού συµβούλου κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου 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) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος
& 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την διάθεση πίστωσης ποσού προϋπολογισµού 4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443 του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την κάλυψη των δαπανών
που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», όπως: α) προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2), για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων, φακέλων µε έγχρωµο έµβληµα ∆ήµου
και σφραγίδα και β) παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου, τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα
του ∆ήµου, καθώς και στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Αιγιαλείας,
όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :
α) Προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2),
για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα του ∆ήµου, προϋπολογισµού
δαπάνης περίπου 105,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
β) Παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών κάλυψης
µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, την δοξολογία-κατάθεση στεφάνων- πανηγυρικός της ηµέρας σε Ηρώο και την
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παρέλαση, για το αρχείο του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου
180,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
γ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 2.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
δ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Συµπολιτείας –Ερινεού ,προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 800,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ε) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στη ∆ηµοτική Ενότητα
∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου
500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 568/2016
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
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 568
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αντιµετώπιση εξόδων εορτασµού της Εθνικής Επετείου της « 28ης Οκτωβρίου
1940 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό τρίτο (43ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Όπως είναι γνωστό για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της
εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940» απαιτείται να γίνουν κάποιες δαπάνες, όπως: α) προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X)
των (200 g/m2), για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων, φακέλων
µε έγχρωµο έµβληµα ∆ήµου και σφραγίδα και β) παροχής υπηρεσιών για
λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου, τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη
των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών
παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου, καθώς και στις ∆ηµοτικές Ενότητες
του ∆ήµου Αιγιαλείας..
Για την αντιµετώπιση λοιπόν όλων των παραπάνω δαπανών, εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 Ν.
3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.) την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού προϋπολογισµού 4.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.
00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για
την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου
1940», αναλυτικά ως παρακάτω :
α) Προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2),
για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα του ∆ήµου, προϋπολογισµού
δαπάνης περίπου 105,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
β) Παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών κάλυψης µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, την
δοξολογία-κατάθεση στεφάνων- πανηγυρικός της ηµέρας σε Ηρώο και
την παρέλαση, για το αρχείο του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 180,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
γ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 2.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
δ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στις ∆ηµοτικές Ενότη3

τες Συµπολιτείας –Ερινεού ,προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 800,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ε) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στη ∆ηµοτική Ενότητα
∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου
500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε το µε αριθ.Α∆ΑΜ: 16REQ005234402 2016-10-13
Πρωταρχικό Αίτηµα, την υπ’αριθ.Π.A.Y.:Α-839/14-10-16 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, για τη δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του
την ανάγκη διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την αντιµετώπιση των
εξόδων των εκδηλώσεων του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης
Οκτωβρίου 1940», καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 Ν.
3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.), µετά από διαλογική συζήτηση , πλην του δηµοτικού συµβούλου κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου 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) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος
& 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την διάθεση πίστωσης ποσού προϋπολογισµού 4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6443 του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την κάλυψη των δαπανών
που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940», όπως: α) προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2), για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων, φακέλων µε έγχρωµο έµβληµα ∆ήµου
και σφραγίδα και β) παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου, τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα
του ∆ήµου, καθώς και στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Αιγιαλείας,
όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :
α) Προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2),
για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα του ∆ήµου, προϋπολογισµού
δαπάνης περίπου 105,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
β) Παροχής υπηρεσιών για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών κάλυψης
µε φωτογραφικό υλικό από την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο, την δοξολογία-κατάθεση στεφάνων- πανηγυρικός της ηµέρας σε Ηρώο και την
4

παρέλαση, για το αρχείο του ∆ήµου, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου
180,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
γ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στην έδρα του ∆ήµου
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 2.400,00€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.
δ) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Συµπολιτείας –Ερινεού ,προϋπολογισµού δαπάνης περίπου 800,00€
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
ε) Παροχής υπηρεσιών τοποθέτησης µικροφωνικών και µεγαφωνικών
συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων στη ∆ηµοτική Ενότητα
∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου
500,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 568/2016
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
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 525
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )

2

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 166.875,00 € από «8η ,9η ,10η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
προς το Σώµα, το οποίο οµόφωνα αποφασίζει για την ένταξη του σε αυτή
λόγω του κατεπείγοντος, επειδή κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση για
το εν λόγω θέµα για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ./ 87/τ.Α/ 07. 06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης » .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ.30905/2016 χρηµατικής εντολής του ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 166.875,00 € από «8η ,9η
10η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
Kατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 166.875,00 € από
η η
«8 ,9 , 10η τακτική επιχορήγηση 2016, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.30905/2016 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1)
Χρήστος Γούτος και 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ του
ποσού των 166.875,00 € από «8η 9η, 10η τακτική επιχορήγηση 2016, για
υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 525 /2016
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
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 527
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )

2

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 166.875,00 € από «5η ,6η ,7η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 26650/2016 χρηµατικής εντολής του ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 166.875,00 € από «5η ,6η
7η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».
Kατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 166.875,00 € από
η η
«5 ,6 , 7η τακτική επιχορήγηση 2016, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.26650/2016 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1)
Χρήστος Γούτος και 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή χρηµατοδότησης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ του ποσού των 166.875,00 € από «5η 6η, 7η τακτική επιχορήγηση 2016, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 527/2016
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
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 528
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )

2

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 96.100,00 € για «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων έτους 2016».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 23850/2016 χρηµατικής εντολής του ΥΠ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ το ποσό των 96.100,00 € για «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων έτους 2016».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης του ποσού των 96.100.00 € για
«Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων έτους 2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.23850/2016 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ. 1) Χρήστος Γούτος και 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ του
ποσού των 96.100,00 € για «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων
έτους 2016».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 528/2016
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
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 529
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )

2

Για το αντικείµενο: «Έγκριση δέκατης (10ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο ( 3ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 211/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε θέµα: «περί κατάρτισης
σχεδίου της δέκατης (10ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016», η οποία είχε εκ των προτέρων διανεµηθεί στους αρχηγούς 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 και είδε την
υπ’αριθ.211/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που αφορά την κατάρτιση σχεδίου της δέκατης (10ης) αναµόρφωσης
του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.740/2015 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης
δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ. 173387/ 17779/28-12-2015 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.10/2016
προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 1ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ. πρωτ.14941/ 1539/8-02-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.85/2016
προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 2ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ. πρωτ. 24397/ 2348/24-2-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.94/2016
προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 3ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ. πρωτ. 32918/3258/10-3-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.164/2016
προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 4ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ. πρωτ.51690/5217/18-4-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.266/2016
προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 5ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ. πρωτ.76687/7897/13-6-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.358/2016
προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 6ης αναµόρφωσης του δη3

µοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ. πρωτ.97318/10234/27-7-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.414/2016
προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 7ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ. πρωτ.104602/8-8-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ 428/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 8ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ. πρωτ.111082/8-8-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ. 472/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 9ης αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.166661/7-10-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθώς επίσης τις διατάξεις των παρ.2
& 6 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/ 23.07.2013) 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», πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Κων/νου Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96
του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος) και
των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου,3) Θεοφ. Σπηλιόπουλου, 4)Βασιλείου Φιλιππόπουλου,5) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 6) ∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλου
& 7) Χρήστου Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Χρήστος Γούτος και 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική
συζήτηση, µε οκτώ (8) ψήφους κατά και δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ,
κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της δέκατης (10ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, η οποία έχει ως παρακάτω :
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του ΑποθεµατικούΜε ∆ηµιουργία Κ.Α. Εσόδου
Mε το αριθ. πρωτ. 27754/7-9-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ο ∆ήµος
µας επιχορηγήθηκε για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών του προς τρίτους µε το ποσό των 1.870.894,40€.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω πρέπει να προβούµε σε τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, µε δηµιουργία ΚΑ εσόδων και την µεταφορά του ποσού στο αποθεµατικό αφού οι δαπάνες που θα εξοφληθούν είναι καλυµµένες από
των προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016 ως ακολούθως:
∆ηµιουργία Κ.Α. Εσόδου
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1215

Επιχορηγήσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων

1.870.894,40
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διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 1.871.915,40 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 έτσι ώστε να αποτυπωθούν ορθά διάφορες
δαπάνες που αφορούν την χρήση ως ακολούθως:
Ενισχύονται οι Κ.Α. Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6151.

∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών
και φόρων

54.000,00

00-6721.003

Εισφορά υπέρ δήµων και κοινοτήτων από το τέλος ακίνητης περιουσίας

13.000,00

30-6273.

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο)
για δικές τους υπηρεσίες

1.050.000,00

35-6279.

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

150.000,00

30-6262.032

Επείγουσες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές

15.000,00

∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
00-6492.

250.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 339.915,40 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της διεύθυνσης καθαριότητας για την εύρυθµη λειτουργία των
υπηρεσιών καθαριότητας προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 µε ενίσχυση Κ.Α. Εξόδων έτσι ώστε να καλυφτεί πλήρως η σύµβαση
για την µεταφορά τον απορριµµάτων αφού από την επιχορήγηση που θα λάβει ο
∆ήµος µας θα καλυφθούν και υποχρεώσεις της υπηρεσίας καθαριότητας όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.

Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
207.340,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 132.575,40 €
4. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµιουργία νέου Κ.Α Εξόδου
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Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριµένα
του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ προτείνεται η δηµιουργία νέου Κ.Α. 307326.059 για την «κάλυψη της ανάγκης που προέκυψε από την έκδοση 6 και τελικού
λογ/σµου του έργου Κατασκευή πεζοδροµίων στους κοινόχρηστους χώρους του ∆∆
Ροδοδάφνης του ∆. Συµπολιτείας», έργο όπου περαίωση του έγινε εµπρόθεσµα αλλά δεν προβλέφθηκε κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού διότι δεν ήταν εις γνώση µας και πρέπει να εγγραφή, ώστε να γίνει δυνατή η πληρωµή του αναδόχου.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Κατασκευή πεζοδροµίων στους κοινόχρηστους
30-7326.059
8.609,09
χώρους του ∆∆ Ροδοδάφνης Του ∆. Συµπολιτείας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 123.966.31 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας πρόεκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του
ΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης που έχει πρόκυψη καθώς και για την κάλυψη τις
απόδοσης της παγίας στους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών
Κοινοτήτων.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

30-6262.009.

Επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων

ΠΟΣΟ ΣΕ €

13.700,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 110.266,31 €
6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. εξόδου για την κάλυψη της δαπάνης που έχει πρόκυψη για τις τηλεπικοινωνίες που
χρησιµοποιεί ο ∆ήµος µας και δεν είχαν αποτυπωθεί στο ύψος που θα έπρεπε κατά
την σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 όπως αναλυτικά
φαίνεται παρακάτω:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6222.

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη
εσωτερικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
20.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 90.266,31 €
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7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Με
Eνίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. εξόδου για την κάλυψη της δαπάνης που έχει πρόκυψη για τις τραπεζικές συναλλαγές και δεν είχαν αποτυπωθεί στο ύψος που θα έπρεπε κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6515.

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 85.266,31 €
8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με ενίσχυση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και συγκεκριµένα
του ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων για την κάλυψη της ανάγκης που προέκυψε από
την έκδοση 3 λογ/σµου «Παρακολούθηση ποιότητας & χλωρίωσης νερού ∆Ε
Αιγείρας - Ακράτας – ∆ιακοπτού – Ερινεού - Συµπολιτείας Ροδοδάφνης Του ∆.
Συµπολιτείας», δεν προβλέφθηκε κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παρακολούθηση ποιότητας & χλωρίωσης
νερού ∆Ε Αιγείρας - Ακράτας – ∆ιακοπτού
25-6162.001
– Ερινεού - Συµπολιτείας Ροδοδάφνης Του
∆. Συµπολιτείας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
467,60

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 84.798.71 €
9. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµιουργία νέου Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η δηµιουργία του Κ.Α.
εξόδου για την κάλυψη της δαπάνης που έχει πρόκυψη προκειµένου να γίνει µελέτη
και κατάθεση φακέλου στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την αναδιάρθρωση των υφιστάµενων δανείων του ∆ήµου µας που δεν είχε προβλεφθεί κατά την
σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εργασία σύνταξης και υποβολής φακέλου
10-6117.003
προς αναδιάρθρωση ∆ανείων Τ.Π.&∆
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
24.800,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 59.998.71 €
10. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµιουργία νέου Κ.Α Εξόδου
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Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας για την κάλυψη της δαπάνης που
έχει πρόκυψη προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας προς διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών του και πρόληψης ενδεχόµενων περιπτώσεων µε αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία του να προβεί στην Ετήσια παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου µε τη διενέργεια αναλυτικών περιοδικών ελέγχων στο σύνολο των υπηρεσιών
του ∆ήµου µας προτείνεται η δηµιουργία του Κ.Α. εξόδου που δεν είχε προβλεφθεί
κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2016 όπως αναλυτικά φαίνεται παρακάτω:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ετήσια παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ε10-6117.004
λέγχου µε τη διενέργεια αναλυτικών περιοδικών ελέγχων στο ∆ήµο Αιγιαλείας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.700,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 51.298.71 €
11.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Aύξηση
Κ.Α Εσόδων µε Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Με την αριθ. 23850/16 χρηµατική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κατατέθηκε σε λογαριασµό του ∆ήµου µας το ποσό των 96.100,00€ για ¨ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016. Στον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016 είχε εγγραφεί σύµφωνα µε τις οδηγίες κατάρτισής του ποσό 95.000,00€. Προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρ1312
1.100,00
θρο 13 Ν 2880/2001)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
30-7331.019
Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου (Πιστώ1.100,00
σεις Ν.2880/01 έτους 2016)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 51.298.71 €
12 . Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του ΑποθεµατικούΕγγραφή ΚΑ εσόδου- Εγγραφή Κ.Α Εξόδου
Με την αριθ. 4234/6-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδος, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα 2014-2020», η Πράξη
«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας» µε Κωδικό ΟΠΣ 5002003 και συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µε συνολικό προϋπολογισµό
220.320,00€. Η εγκεκριµένη πράξη αφορά στη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας
∆ήµου Αιγιαλείας για τρία (3) χρόνια. Η ηµεροµηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 111-2016 και λήξης η 31-10-2019, µε ηµεροµηνία ανάληψης της πρώτης νοµικής δέσµευσης του κύριου υποέργου η 01/11/2016.
Για την εγγραφή στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικον. έτους 2016 ως έσοδο και ως έξοδο πρέπει αφού γίνει µηνιαία αναγωγή του συνολικού ποσού των
220.320,00€ /36µήνες = 6.120,00€Χ3µήνες=18.360,00€ που θα είναι το ποσό που
θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2016.
Στους νέους ΚΑ που θα δηµιουργηθούν το συνολικό ποσό των 18.360,00€ που
θα εγγραφεί, σύµφωνα µε την πράξη ένταξης και τον οδηγό του προγράµµατος, θα
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επιµεριστεί στις δαπάνες προσωπικού, (δηλαδή συµβάσεις ορισµένου χρόνου πλήρους ή µερικής απασχόλησης και συµβάσεις έργου, οι οποίες (συµβάσεις έργου) αφορούν σε φυσικά πρόσωπα για την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών και µόνο),στις εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες για την υλοποίηση της πράξης όπως, προµήθεια αγαθών, γραφική ύλη, αναλώσιµα, λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, π.χ. για καθαριότητα ή φύλαξη,
δαπάνες δηµοσιότητας, κλπ. Οι λοιπές δαπάνες θα αποζηµιωθούν ως κατ΄ αποκοπή σε ποσοστό 20% επί των επιλέξιµων άµεσων δαπανών προσωπικού.
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Εγγράφεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1328.011
Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας (ΕΣΠΑ)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
18.360,00

Εγγράφονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα
60-6041.001
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) προσωπικού
Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας (ΕΣΠΑ)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου Κοι60-6054.001
νότητας ∆ήµου Αιγιαλείας (ΕΣΠΑ)
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου
60-6495.001
Αιγιαλείας (ΕΣΠΑ)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
12.234,13
3.065,87
3.060,00

ΣΥΝΟΛΟ

18.360,00
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 51.298.71€
13. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε ∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδου και παράλληλη µείωση Κ.Α. Εξόδου.
Μετά από εισήγηση της ∆ιευθ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του τµήµατος Η/Μ Έργων &
Εγκαταστάσεων προτείνεται η ∆ηµιουργία νέου Κ.Α. µε τίτλο «Προµήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσµου» µε το ποσό 8.000,00 € για την κάλυψη των αναγκών στολισµού και διακόσµησης των δρόµων και κοινοχρήστων χώρων όλων των ∆.Ε. και
∆.Κ. του ∆ήµου Αιγιαλείας (µε προτεραιότητα την ∆.Κ. του Αιγίου) κατά τις µέρες των
εορτών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια). Η ενίσχυση του προαναφερόµενου κωδικού θα γίνει µε ισόποση µείωση από την υπόλοιπη αδιάθετη πίστωση του
Κ.Α. 20-6662.002 «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού».
Η δηµιουργία του νέου Κ.Α. κρίνεται απαραίτητη για την προµήθεια υλικών για τον
στολισµό κατά τις µέρες των εορτών (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια) προς
αντικατάσταση του κατεστραµµένου διακοσµητικού υλικού από την πρόσφατη εκδήλωση πυρκαγιάς στις αποθήκες του ∆ήµου στο χώρο του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας ως ακολούθως:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6662.002

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

-8.000,00

∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
20-6662.003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προµήθεια Χριστουγεννιάτικου διακόσµου

ΠΟΣΟ ΣΕ €
8.000,00
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διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 51.298.71€
14.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Aύξηση
Κ.Α Εσόδων µε Αύξηση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Οικονοµικής υπηρεσίας προτείνεται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 ενισχύοντας του Κ.Α. αυτού διότι κατά την
σύνταξη τα ποσά που είχαν προβλεφθεί διαµορφώνονται σε υψηλοτέρα επίπεδα από
παράγοντες που δεν έχουν σταθερές παραµέτρους και εξαρτώνται από τα καιρικά
φαινόµενα .
Ως εκ τούτου η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έχει ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Έσοδα από Υδροηλεκτρικό σταθµό (ΥΗΣ) Τσι40.000,00
0718.002
βλού
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Αµοιβή βάση συµφωνητικού για την παραγόµενη
00-6142.002
34.000,00
ενέργεια του υδροηλεκτρικού σταθµού Τσιβλου
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 57.298.71€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 529/2016
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
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 532
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης περί καθορισµού κωδικών δαπανών δεκτικών χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Kε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Προκειµένου να µπορεί ο ∆ήµος µας να προβεί σε έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής θα πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του να εγκρίνει τον παρακάτω Κ.Α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016 ως δεκτικό έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής :

30-7425.000

Απόδοση στον Ο.Σ.Ε. δαπάνης διέλευσης αγωγού

1.504,54€

Καλείτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του Β.∆/τος 17/5-15/6/1959, 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», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τον παρακάτω Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, ως δεκτικό έκδοσης ενταλµάτων προπληρωµής :
Απόδοση στον Ο.Σ.Ε. δαπάνης διέλευσης
30-7425.000 αγωγού
1.504,54€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 532/2016
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
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 548
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )
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Για το αντικείµενο: « Καθορισµός αρδευτικής χειµερινής περιόδου
(2016-2017) στις Τ.Κ. Αµπελοκήπων, Αιγών & Χρυσανθίου του ∆ήµου
Αιγιαλείας & αριθµό θέσεων υδρονοµέων ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Την αριθ. 4/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αιγών του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο χειµερινής άρδευσης από 01/12/2016 έως 30/04/2017, µία (1) θέση υδρονοµέα για τη θέση εκτός αρδευόµενης περιοχής Αιγών.
2. Την αριθ. 4/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο
χειµερινής άρδευσης από 01/12/2016 έως 30/04/2017, µία (1) θέση
υδρονοµέα και ένα (1) τοµέα, για τη πηγή Γουλά.
3. Το αριθµ. πρωτ. 27698/06-09-2016 έγγραφο του Προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας Χρυσανθίου του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο χειµερινής άρδευσης από 01/12/2016 έως
30/04/2017, µία (1) θέση υδρονοµέα για την Πηγή Κενέζας δια
µέσω δεξαµενής, αρδευόµενες περιοχές Προφήτης Ηλίας – Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια – Βύθια – Βουλοµένο – Σβύνου κλπ
4. Το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος
Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07.
6. 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) όπως ισχύει µε το άρθρο 41 του Ν.
4325/2015.
7. 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.
8. Το γεγονός ότι η διαδικασία του καθορισµού της αρδευτικής χειµερινής περιόδου, άλλα και της εκλογής των Υδρονοµέων είναι
χρονοβόρα µέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψης τους, καθώς
απαιτείται έγκριση των σχετικών αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση,
Εποµένως, εισηγούµαι, όπως αποφασίσουµε σχετικά µε τον καθορισµό της χειµερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2016 - 2017, συνολικά
τριών (3) θέσεων υδρονοµέων, τον τοµέα που θα απασχοληθεί ο κάθε
υδρονοµέας, όπως αναφέρεται παρακάτω:
3

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 01/12/2016 ΕΩΣ
30/04/2017

1
2

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Αιγών
Αµπελοκήπων

3

Χρυσανθίου

Α/Α

ΘΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜEΩΝ
1
1

1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Εκτός αρδευόµενης περιοχής Αιγών
Πηγή Γουλά
Πηγή Κενέζας δια µέσω δεξαµενής,
αρδευόµενες περιοχές Προφήτης Ηλίας – Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι –
Ξαµήλια – Βύθια – Βουλοµένο –
Σβύνου κλπ

Καλείται το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 4/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αιγών, την υπ’ αριθ. 4/2016 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας
Aµπελοκήπων, το αριθ. 27698/6-9-2016 έγγραφο του Εκπροσώπου της
Τ.Κ. Χρυσανθίου του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του το Β.∆. 28
Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της
αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων», τις διατάξεις της υπ΄ αριθ.
2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, τις
υπ’ αριθ. Π.Α.Υ.Α-802/29-9-16 και Π.Α.Υ.Α-803/29-9-16 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί δέσµευσης των ανάλογων πιστώσεων για τις αποδοχές
και τις εργοδοτικές εισφορές, την αριθ.πρωτ. 29566/20-9-2016 βεβαίωση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, 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», ενώ ψήφισε υπέρ σύµφωνα µε την παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/Α΄/87/7-6-10) και ο παρευρισκόµενος Πρόεδρος κ. Απόστολος
Μεντζελόπουλος της Τ.Κ. Χρυσανθίου, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη
συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Τον Καθορισµό της αρδευτικής χειµερινής περιόδου (2016-2017)
στις Τoπικές Κοινότητες Αιγών, Αµπελοκήπων & Χρυσανθίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς και του αριθµού θέσεων υδρονοµέων, ως παρακάτω:
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΑΠΟ 01/12/2016 ΕΩΣ 30/04/2017
Α/Α

ΤΟΠΙΚΗ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Υ∆ΡΟΝΟΜEΩΝ

1.
2.

Αιγών
Αµπελοκήπων

1
1

3.

Χρυσανθίου

1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Εκτός αρδευόµενης περιοχής Αιγών
Πηγή Γουλά
Πηγή Κενέζας δια µέσω δεξαµενής,
αρδευόµενες περιοχές Προφήτης Ηλίας – Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι
– Ξαµήλια – Βύθια – Βουλοµένο –
Σβύνου κλπ.

2) 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 για την αµοιβή των υδρονοµέων & τον
K.A. 25-6054 για την εισφορά του ∆ήµου υπέρ ΙΚΑ., σύµφωνα µε τις υπ’
αριθ. Π.Α.Υ.:Α-802/2016 και Π.Α.Υ.:Α-803/2016 αντίστοιχες προτάσεις
ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
3) Τη δέσµευση για την εγγραφή ανάλογης πίστωσης κατά τη σύνταξη του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, για την
πληρωµή της ανωτέρω δαπάνης, σύµφωνα µε την αριθ.πρωτ.29566/20-92016 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 548/2016
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
19 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 551
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια,
10) Μαρία Τσουκαλά, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17)
Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα
(19) του µηνός Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 33003/
14.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 3)Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 5) Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 6) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλά & 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης,
5) Βασίλειος Τοµαράς και 6) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.525 έως και 568 )

2

Για το αντικείµενο: «Έγκριση προϋπολογισµού Γατείου Κληροδοτήµατος οικον. έτους 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιαχειρίστριας του ΓΑΤΕΙΟΥ Κληροδοτήµατος
Αιγίου κας Φωτεινής Αλεξοπούλου, που έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και Κοι Σύµβουλοι,
Σας υποβάλλω τον πίνακα προϋπολογισµού του Γατείου Kληροδοτήµατος Αιγίου του οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε το άρθρο 28
του καταστατικού και παρακαλώ, όπως αποφασίσετε σχετικά περί εγκρίσεώς του.
Συνηµµένα : Πίνακες Ι και Ι Ι ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας το οποίο ενεργεί ως ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Γατείου Κληρ/τος σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού, αφού άκουσε την εισήγηση της κας Φωτεινής Αλεξοπούλου, ∆ιαχ/στριας του ΓΑΤΕΙΟΥ Κληροδοτήµατος Αιγίου, είδε τον πίνακα του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του οικονοµικού έτους 2017
του Γατείου κληροδοτήµατος και έλαβε υπόψη του το άρθρο 28 του
καταστατικού του ΓΑΤΕΙΟΥ Κληροδοτήµατος, πλην των δηµοτικών
συµβούλων κ.κ. : 1) Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 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) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος & 2) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση του προϋπολογισµού του Γατείου Κληροδοτήµατος
για το οικονοµικό έτος 2017, ο οποίος εµφανίζεται ανακεφαλαιωτικά ως
εξής:
ΕΣΟ∆Α
286.000,00 €
ΕΞΟ∆Α
165.750,00€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
120.250,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
286.000,00€
286.000,00 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 551 /2016
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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