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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 164
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά , Αντιδήµαρχοι, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21) Βασίλειο Τοµαρά, 22)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2) του µηνός Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και
ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ.7905/29-03-2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ.
Ελαιώνα, 3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)
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∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.
∆αφνών, 8) Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου,10) Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2) Γεώργιος Ντίνος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4) Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5) Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)
Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ. 164 έως και 176 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των εκτός
ηµερήσιας διάταξης θεµάτων ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως
(αριθ.πρωτ. 7905/29-03-2018 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώµα να κηρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέµατα :
1. Λήψη απόφασης για ορισµό νέου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.I.∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγιαλείας (∆.Ε.Υ.Α.Α) σχετ.αριθ.435/2014
& 116/2017 Α.∆.Σ, λόγω ανεξαρτοποίησης του δηµοτικού συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου.
2. Λήψη απόφασης για ορισµό νέου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας (σχετ.αριθ.121/17 &
309/17 Α∆Σ), λόγω ανεξαρτοποίησης του δηµοτικού συµβούλου
της πλειοψηφίας κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου.
3. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του δηµοτικού συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου & ορισµό
νέων µελών σε Επιτροπές του ∆ήµου, λόγω ανεξαρτοποίησης του.
4. Έγκριση αναγκαιότητας εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου (Τουριστικό Περίπτερο) της Τ.Κ. Βαλιµιτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
5. Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος.
6. Έγκριση τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
7. Έγκριση καθορισµού κωδικών δαπανών δεκτικών χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής του προϋπολογισµού έτους 2018.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Κηρύσσει τα παρακάτω επτά (7) θέµατα, ως κατεπείγοντα:
1 Λήψη απόφασης για ορισµό νέου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.I.∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγιαλείας (∆.Ε.Υ.Α.Α) σχετ.αριθ.435/2014
& 116/2017 Α∆Σ , λόγω ανεξαρτοποίησης του δηµοτικού συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου.
2 Λήψη απόφασης για ορισµό νέου µέλους στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας (σχετ.αριθ.121/17 &
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309/17 Α.∆.Σ), λόγω ανεξαρτοποίησης του δηµοτικού συµβούλου
της πλειοψηφίας κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου.
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του δηµοτικού συµβούλου της πλειοψηφίας κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου & ορισµό
νέων µελών σε Επιτροπές του ∆ήµου, λόγω ανεξαρτοποίησης του.
Έγκριση αναγκαιότητας εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου (Τουριστικό Περίπτερο) της Τ.Κ. Βαλιµιτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Έγκριση πραγµατοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την
επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Έγκριση τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
Έγκριση καθορισµού κωδικών δαπανών δεκτικών χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής του προϋπολογισµού έτους 2018.

- Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 164/2018
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 167
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά , Αντιδήµαρχοι, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21) Βασίλειο Τοµαρά, 22)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2) του µηνός Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και
ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ.7905/29-03-2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ.
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Ελαιώνα, 3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)
∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.
∆αφνών, 8) Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου,10) Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2) Γεώργιος Ντίνος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4) Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5) Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)
Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ. 164 έως και 176 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του
δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου & ορισµό νέων
µελών σε Επιτροπές του ∆ήµου, λόγω ανεξαρτοποίησης του ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
164/ 2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, «περί έγκρισης
του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θεαµάτων» και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σε συνέχεια της από 30/03/2018 γραπτής δήλωσης ανεξαρτητοποίησης, (αριθ.πρωτ.8090/30-03-2018 του ∆ήµου), από την παράταξη της
πλειοψηφίας, τoυ δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου, σύµφωνα µε την οποία µας γνωστοποιεί ότι αποχωρεί από τη δηµοτική οµάδα της πλειοψηφίας και καθίσταται ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος .
Ο παραπάνω δηµοτικός σύµβουλος µε παλαιότερες αποφάσεις του
∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, είχε οριστεί ως τακτικό ή αναπληρωµατικό
µέλος σε διάφορες επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στο άρθρο 66,παρ.4&6 του Ν.3852/2010, πρέπει το δηµοτικό
συµβούλιο να προβεί µε απόφασή του στην αντικατάσταση του παραπάνω και τον ορισµό νέων µελών για την εύρυθµη λειτουργία των Επιτροπών του ∆ήµου και προτείνω αυτή να πραγµατοποιηθεί ως κάτωθι:
1) Στην αριθ.52/2018 απόφαση ∆.Σ. : «Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
53 & 54 του Ν. 1416/84 & του άρθρου 52 του Ν.2065/92, (απόδοση των
τελών διαµονής παρεπιδηµούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων κ.λπ.) για το έτος 2018 », προτείνω
αντί του ανωτέρω, τον ορισµό της ∆ηµοτικής Συµβούλου, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, ως αναπληρωµατικό µέλος.
2) Στην αριθ.55/2018 απόφαση ∆.Σ. «Ορισµός Επιτροπής επίλυσης δια
συµβιβασµού φορολογικών διαφορών του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος
2018», προτείνω αντί του ανωτέρω, τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆ηµητρίου Καλαµίδα, ως τακτικό µέλος και Προέδρου .
3) Στην αριθ.64/2018 απόφαση ∆.Σ. «Ορισµός µελών οργάνου για την
εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιµο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018 », προτείνω αντί του ανωτέρω, τον
ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, ως
αναπληρωµατικό µέλος.
-Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παραπάνω αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
3

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε την από 30/03/2018 γραπτή δήλωση ανεξαρτητοποίησης, (αριθ.πρωτ.8090/30-03-2018 του ∆ήµου), από την παράταξη
της πλειοψηφίας, τoυ δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ. 52, 55 και 64/2018 προηγούµενες αποφάσεις του, την ανάγκη ορισµού νέων µελών στις Επιτροπές
του ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω ανεξαρτοποίησης από την παράταξη της
πλειοψηφίας του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου,
τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων), καθώς επίσης και τα άρθρα 65 & 66,παρ.4&6
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά,
που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), εποµένως κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την αντικατάσταση του δηµοτικού συµβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου, λόγω ανεξαρτοποίησης του, από την παράταξη της πλειοψηφίας & τον ορισµό νέων µελών στις Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας,
στις οποίες συµµετείχε, ως κάτωθι :
1) Στην αριθ.52/2018 απόφαση ∆.Σ.:«Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων
53 & 54 του Ν. 1416/84 & του άρθρου 52 του Ν.2065/92, (απόδοση των
τελών διαµονής παρεπιδηµούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων κ.λπ.) για το έτος 2018 », αντί του
ανωτέρω, τον ορισµό της ∆ηµοτικής Συµβούλου, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, ως αναπληρωµατικό µέλος.
2) Στην αριθ. 55/2018 απόφαση ∆.Σ. «Ορισµός Επιτροπής επίλυσης
δια συµβιβασµού φορολογικών διαφορών του ∆ήµου Αιγιαλείας για το
έτος 2018 », αντί του ανωτέρω, τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. ∆ηµητρίου Καλαµίδα, ως τακτικό µέλος και Προέδρου .
3) Στην αριθ.64/2018 απόφαση ∆.Σ. «Ορισµός µελών οργάνου για την
εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιµο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018 », αντί του ανωτέρω, τον ορισµό του
∆ηµοτικού Συµβούλου κ Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, ως αναπληρωµατικό µέλος.
- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι παραπάνω αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 167/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018

Απόφαση 168
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
20)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2)
Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.7905/29.03.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον
κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους
κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα,
1
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3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)∆ηµήτριος
Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,
8)Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 10)Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
4)Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5)Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.164 έως και 176)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση δηµοτικού ακινήτου (Τουριστικό
Περίπτερο) της Τ.Κ. Βαλιµητίκων ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης
το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.164/
2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θεµάτων και
διαβάζει εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Το δηµοτικό ακίνητο (Τουριστικό Περίπτερο), το οποίο βρίσκεται
στην Τ.Κ. Βαλιµητίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας, είχε εκµισθωθεί στον κ.
Σπηλιωτόπουλο Παναγιώτη του Ανδρέα, σύµφωνα µε το αριθ.πρωτ.
19907/23.05.2011 συµφωνητικό που είχε υπογραφεί µεταξύ του τέως ∆ηµάρχου Αιγιαλείας και του ανωτέρω αναφερόµενου και είχε διάρκεια εκµίσθωσης πέντε ετών µε δικαίωµα παράτασης δύο επιπλέον ετών συναινούντων και των δύο µερών, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας. Ο εν λόγω µισθωτής δεν αιτήθηκε την παράταση του χρόνου
µίσθωσης.
Σύµφωνε µε την υπ’ αριθ.1/2018 απόφαση του Προέδρου της Τ.Κ.
Βαλιµητίκων «περί αναγκαιότητας εκµίσθωσης λόγω ζωτικής σηµασίας
για την εν λόγω Τοπική Κοινότητα», προτείνεται η επαναλειτουργία του
ανωτέρω ακινήτου.
Με δεδοµένο ότι και ο προηγούµενος εκµισθωτής είχε αποχωρήσει
από το ακίνητο, το ακίνητο βρίσκεται στο κεντρικότερο σηµείο τη Τ.Κ.
Βαλιµητίκων και χρησιµοποιείται ως καφετέρια, σνακ µπαρ, πιτσαρία και
εστιατόριο, παραµένει κλειστό για µεγάλο χρονικό διάστηµα και σε συνδυασµό µε την οικονοµική στενότητα στην οποία βρισκόµαστε, παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση για την εκ νέου εκµίσθωσή του µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας, µε τις διαδικασίες που ορίζει το Π.∆.
270/81 και το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ Ν.3463/2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του α)το υπ’ αριθ.πρωτ.19907/23.05.2011 συµφωνητικό µίσθωσης του
Τουριστικού Περιπτέρου, που είχε υπογραφεί µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας και του κ. Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλου του Ανδρέα, β)το γεγονός
ότι ο µισθωτής δεν αιτήθηκε την παράταση του χρόνου µίσθωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική διακήρυξη, γ)την υπ’ αριθ.1/2018 απόφαση Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βαλιµητίκων ∆ήµου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας εκµίσθωσης του εν λόγω ακινήτου, δ)την ανάγκη εκ νέου εκµίσθωσής του, δεδοµένης της ζωτικής του σηµασίας για
την εν λόγω Κοινότητα, καθόσον παραµένει κλειστό για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, ε)τις διατάξεις του Π.∆.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981)
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«Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων
και Κοινοτήτων», στ)της παρ.1 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ζ)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου «Τουριστικό Περίπτερο»,
που βρίσκεται στην παραλία της Τοπικής Κοινότητας Βαλιµητίκων ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο θα λειτουργήσει αποκλειστικά και µόνο ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε τη διαδικασία της προφορικής
πλειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.270/1981
(Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν
πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 168/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 170
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά , Αντιδήµαρχοι, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21) Βασίλειο Τοµαρά, 22)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2) του µηνός Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και
ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ.7905/29-03-2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ.
Ελαιώνα, 3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)
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∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.
∆αφνών, 8) Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου,10) Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2) Γεώργιος Ντίνος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4) Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5) Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)
Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ. 164 έως και 176 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
164/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, «περί έγκρισης
του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θεαµάτων» και διαβάζει προς Σώµα το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.87
/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, «περί
κατάρτισης της τέταρτης (4ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.87/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την τέταρτη (4η) αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 και έλαβε υπόψη του: α)
το γεγονός ότι η κατάσταση έχει καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την
δηµόσια υγεία λόγω των µεγάλων ποσοτήτων απορριµµάτων που έχουν
συσσωρευτεί σύµφωνα και µε το αριθ. 86673/1366/19-03-2018 έγγραφο
της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της ΠΕ Αχαΐας,
β) Την ανεπάρκεια του µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου Aιγιαλείας, γ) Ότι είναι έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη η αποµάκρυνση
των συσσωρευµένων σκουπιδιών, δ) το ΦΕΚ / Β΄/1174/2-4-2018 για την
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, Π.Ε
Αχαΐας, ε) την λύση σύµβασης των εργατών και οδηγών καθαριότητας
από 31/03/2018, στ) το εναποµείναν προσωπικό του ∆ήµου µας ανέρχεται στο σύνολό του σε 40 άτοµα (18 οδηγοί και 22 εργάτες) οι οποίοι δεν
επαρκούν για την άµεση περισυλλογή των απορριµµάτων που έχουν συγκεντρωθεί, ζ) την υπ’ αριθ. 651/2017 απόφασή του «περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων
(πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2018», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 324366/ 2017/9-1-2018 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, η) την υπ’ αριθ.11/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης πρώτης (1ης) αναµόρφωσης του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε
νόµιµη µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 27105/12-02-2018 όµοια του Συντονιστή
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, θ) την υπ’ αριθ.41/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης
δεύτερης (2ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ. πρωτ.48198/803-2018 όµοια του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, ι) την υπ’ αριθ. 133/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης τρίτης (3ης) αναµόρφωσης του δη3

µοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, κ) το Β. ∆ιάταγµα
17.5/15-6-1959, λ) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/
2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/ 23.07.2013), καθώς επίσης και µ) τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων
κ.κ.: 1) Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 2) Χρήστου Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, µε είκοσι οκτώ (28) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
ης
Την έγκριση της τέταρτης (4 ) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
87/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και την
∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Την µείωση του Κ.Α. 20-6414 διότι σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 565/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας αποφασίστηκε η λύση
της αριθ. πρωτ. 30125/20-09-2017 σύµβασης µε Α∆ΑΜ: 17SYMV002005943
µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας και της νοµίµου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ» και µη απορρόφηση του ποσού στο οικονοµικό έτος 2017, β) δηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την κάλυψη της ανωτέρω ανάγκης, ως ακολούθως :
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-41.800,00

∆ηµιουργία του παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
20-6277.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων
και ανακυκλώσιµων υλικών µέσω δηµοσίων συµβάσεων 41.800,00
(άρθρο 61 Ν 3979/2011)

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 180,26€

2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και την
∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση του τµήµατος τροχαίου υλικού προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου έτους 2018 µε την εγγραφή νέου Κ.Α. για την κάλυψη της ανάγκης που έχει προκύψει ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.000,00
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Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων
20-6411.
(καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111
παραµένει στο ποσό των 180,26€

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων – και την
∆ηµιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆ιευθ/σης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου έτους
2018 µε την µείωση του και την δηµιουργία Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως :
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6414.
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-15.000,00

Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

20-6279.001

Εργαστηριακός έλεγχος ΧΥΤΑ Αιγείρας

15.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111
παραµένει στο ποσό των 180,26€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 170/ 2018
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 171
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά , Αντιδήµαρχοι, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21) Βασίλειο Τοµαρά, 22)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2) του µηνός Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και
ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ.7905/29-03-2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ.
Ελαιώνα, 3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)
∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.
∆αφνών, 8) Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου,10) Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2) Γεώργιος Ντίνος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4) Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5) Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)
Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ. 164 έως και 176 )
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Για το αντικείµενο:« Έγκριση καθορισµού κωδικών δαπανών δεκτικών χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής του προϋπολογισµού έτους 2018».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
164/ 2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, «περί έγκρισης
του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θεαµάτων» και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Προκειµένου να µπορεί ο ∆ήµος µας να προβεί σε έκδοση
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για την πληρωµή διοδίων θα
πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του να εγκρίνει τον παρακάτω Κ.Α του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 ως δεκτικό έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής :
ΠΟΣΑ
(ΑΡΧΙΚΟΥ)
ΠΡΟΫΠΟ-

Κ.Α.
20-6411.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών
µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)

ΛΟΓΙΣΜΟΥ

5.000,00

Το παραπάνω ποσό δίνατε να αναµορφώνεται κατόπιν αναµορφώσεων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Β.∆. 17/5/15.06. 1959 (Φ.Ε.Κ./ 114/
τ.Α/15.06.1959) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων», καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, 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 η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), εποµένως,
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Κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
Την έγκριση τοu παρακάτω Κ.Α του σκέλους των εξόδων του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, ως δεκτικό έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής :
ΠΟΣΑ
(ΑΡΧΙΚΟΥ)
ΠΡΟΫΠΟ-

Κ.Α.
20-6411.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών
µέσων (καύσιµα, λιπαντικά, διόδια κλπ)

ΛΟΓIΣΜΟΥ

5.000,00

- Το παραπάνω ποσό δίνατε να αναµορφώνεται κατόπιν αναµορφώσεων του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 171/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018

Απόφαση 172
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
20)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2)
Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.7905/29.03.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον
κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους
κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα,
1
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3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)∆ηµήτριος
Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,
8)Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 10)Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
4)Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5)Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.164 έως και 176)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση Ρυθµιστικού Σχεδίου Κατευθύνσεων
Εναλλακτικής Οργάνωσης του Κεντρικού Εµπορικού Πυρήνα της Πόλης
του Αιγίου-Ανάπλαση Εµπορικού Κέντρου Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Η ∆ηµοτική αρχή, προωθεί τις διαδικασίες υποβολής πρότασης
για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα»,
Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος-Μετάβαση σε
οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» και συγκεκριµένα στο Πρόγραµµα µε
τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της περιφέρειας» του ΕΣΠΑ 2014-2020, για νέα έργα ανάπλασης στον κεντρικό πυρήνα της πόλης µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ».
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την χρηµατοδότηση παρεµβάσεων αστικών αναπλάσεων, στο υφιστάµενο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων, ιστορικών - εµπορικών κέντρων πόλεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας,
όπως αναφέρεται ειδικότερα στην µε αρ.717/06-03-2018 πρόσκληση που
δηµοσιεύθηκε από την Ε.Υ.∆. Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Η περιοχή του νέου έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» περιλαµβάνει τµήµα του κεντρικού πυρήνα της βορειοανατολικής ενότητας της άνω πόλης - Συνοικίας Ι. Ν. Ταξιαρχών - Ι.
Ν. Εισοδίων Θεοτόκου - Φανερωµένης, αντιστοιχεί στο Πολεοδοµικό κέντρο της πόλης και αποτελεί επέκταση των έργων ανάπλασης του κεντρικού πυρήνα, όπως αυτά προσδιορίσθηκαν και οργανώθηκαν σε προγενέστερες φάσεις, κατά τις οποίες υλοποιήθηκαν τα έργα ανάπλασης του
τµήµατος της οδού Κλεοµένους Οικονόµου, της οδού Ανδρέου Λόντου
και των προεκτάσεων και των συνδέσεών της µε τον χώρο του ∆ηµαρχείου, και τµήµατος της οδού Μητροπόλεως, µε χρηµατοδότηση κυρίως
από το Ο.Π.Α.Α.Φ.
Ουσιαστικά η περιοχή ανάπλασης περιλαµβάνει:
Την διαµόρφωση της οδού Μητροπόλεως, σε όλο το υπολειπόµενο
µήκος της από το ήδη διαµορφωµένο τµήµα έως οδό Σολωµού.
Την διαµόρφωση της οδού Κλεοµένους Οικονόµου, επίσης στο υπολειπόµενο µήκος της από το ήδη διαµορφωµένο τµήµα, έως Ρήγα Φεραίου.
Την διαµόρφωση της πλατείας Αγίας Λαύρας ως σηµαντικού και
απαραίτητου έργου ολοκλήρωσης των παρεµβάσεων ανάπλασης, του βασικού εµπορικού άξονα της πόλης Κλ. Οικονόµου-Μητροπόλεως.
Την διαµόρφωση της πλατείας Βάλφουρ, ως απαραίτητου επίσης
έργου για την ολοκλήρωση των διαµορφώσεων του άξονα Κλ. Οικονόµου-Μητροπόλεως.
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Την διαµόρφωση της οδού Ασηµάκη Φωτήλα, ως αναγκαίου έργου
για την ολοκλήρωση των διαµορφώσεων των δύο πλατειών.
Στην ευρεία αυτή περιοχή ανάπλασης του εµπορικού κέντρου του
Αιγίου, εντάσσεται και η οδός Ερµού, τµήµα της οποίας από την οδό Κλ.
Οικονόµου µέχρι την οδό Ασηµάκη Φωτήλα είναι εν µέρει διαµορφωµένο.
Η ανάπλαση της οδού Ερµού αποτελεί ειδική αυτοτελή ενότητα, η
οποία δεν περιλαµβάνεται στην φάση αυτή ανάπλασης του εµπορικού κέντρου του Αιγίου.
Η ολοκληρωµένη ανάπλαση της οδού Ερµού, θα πρέπει να αποτελέσει εξειδικευµένη παρέµβαση, η οποία θα περιλαµβάνει: αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις, αποκατάσταση - διαµόρφωση κελύφους κτιρίων, καθορισµό εξειδικευµένων χρήσεων και υποστήριξη της εγκατάστασης και
λειτουργίας τους µε ειδικά κίνητρα.
ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Οι νέες τάσεις διαµόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων στα αστικά
κέντρα της Χώρας, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, που χαρακτηρίζονται από την διαµόρφωση δικτύων πεζοδρόµων, κατά µήκος των διαµορφωµένων εµπορικών - πολεοδοµικών κέντρων των πόλεων, µε αποµάκρυνση
του αυτοκινήτου και απόδοση ελευθέρων των κοινοχρήστων χώρων
στους κατοίκους και επισκέπτες των περιοχών, έχουν πλέον υλοποιηθεί
σε εκτεταµένη κλίµακα και τα θετικά αποτελέσµατα έχουν πλέον αποδειχθεί, µε την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αναβάθµιση
του οικιστικού περιβάλλοντος, την οικονοµική ανάκαµψη των περιοχών
και την υποστήριξη της δυνατότητας τουριστικής ανάδειξής τους.
Η ∆ηµοτική αρχή, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που προέκυψαν, τουλάχιστον στην αισθητική και λειτουργική εικόνα των πόλεων, που διαµορφώθηκαν µε µεγάλες παρεµβάσεις στα ιστορικά και εµπορικά τους
κέντρα, µε καθοριστική την αποµάκρυνση του αυτοκινήτου, θεωρεί ότι
ωρίµασαν πλέον οι συνθήκες και είναι αναγκαίος, ο µεγαλύτερος περιορισµός, έως αποµάκρυνσης της κίνησης του αυτοκινήτου, από τον κεντρικό πυρήνα της πόλης, και η οργάνωση δικτύου πεζοδρόµων µε προτεραιότητα την πεζοδρόµηση των κύριων οδικών αξόνων Μητροπόλεως
και Κλεοµένους Οικονόµου, µε µετατόπιση των κυκλοφοριακών φόρτων
στις περιφερειακές οδούς.
Βασική επιδίωξη της ∆ηµοτικής αρχής, είναι η ριζική αναµόρφωση της εικόνας της πόλης, η οποία έχει υποστεί σοβαρή υποβάθµιση από
την χρήση του αυτοκινήτου, τις συνθήκες στάθµευσης και τον υπερκορεσµό των λειτουργιών, µε την υποστήριξη µιας εναλλακτικής πρότασης
οργάνωσης του κεντρικού πυρήνα, προς όφελος των πεζών και των ήπιων µέσων κινητικότητας, και την προσαρµογή σε αυτήν, των εκπονούµενων µελετών των έργων ανάπλασης, τα οποία πρόκειται να χρηµατοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, αλλά και της κυκλοφορια-
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κής µελέτης, προκειµένου να εγκριθούν οι απαιτούµενες, για την λειτουργία της περιοχής, κανονιστικές διατάξεις.
Στα πλαίσια αυτών των επιλογών και κατευθύνσεων το ΟΡΑΜΑ
της ∆ηµοτικής αρχής για την πόλη, όπως τελικά διαµορφώνεται µέσα από την επέκταση των στόχων του Ο.Σ.Α.Α. (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ), την υλοποίηση του οποίου θα επιδιώξει,
διατυπώνεται ως εξής:
«Ανάδειξη και αξιοποίηση της πόλης του Αιγίου µέσα από ολοκληρωµένη αναµόρφωση και αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του
κεντρικού - εµπορικού παλαιού πυρήνα της πόλης, µε αποµάκρυνση του
αυτοκινήτου και δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων και θεµατικών διαδροµών σύνδεσης, των ιδιαίτερων ιστορικών, αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών στοιχείων της πόλης και ενοποίησης των διαφορετικών επιπέδων
της µέχρι την παραλιακή ζώνη».
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Για τη δυνατότητα υλοποίησης του Οράµατος συντάχθηκε Ρυθµιστικό σχέδιο κατευθύνσεων εναλλακτικής οργάνωσης του κεντρικού - εµπορικού πυρήνα της πόλης, σύµφωνα µε το οποίο η περιοχή του παλαιού σχεδίου της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Σολωµού - Ρήγα
Φεραίου - Κανελλοπούλου - Νικολάου Πλαστήρα - Εισοδίων - Αγ. Ανδρέου - Σολωµού διαχωρίζεται σε δύο διακριτές ενότητες, µε διαφορετικά χαρακτηριστικά:
Η ΕΝΟΤΗΤΑ 1 καθορίζεται από τις περιµετρικές οδούς του κεντρικού πυρήνα Σολωµού - Ρήγα Φεραίου - Κανελλοπούλου - Νικολάου
Πλαστήρα - Εισοδίων - Αγ. Ανδρέου και τις οδούς Σωτηρίου Λόντου Μελετοπούλων - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Κολοκοτρώνη - Ταξιαρχών Νικολάου Πλαστήρα, η οποία αποτελεί περιοχή κυκλοφορίας αυτοκινήτου µε πεζοδροµήσεις σε µικρής σηµασίας τοπικές οδούς, στο εσωτερικό
των Ο.Τ.
Η περιοχή θα παραλαµβάνει την κίνηση και κυκλοφορία για την
προσέγγιση του αυτοκινήτου στον εµπορικό πυρήνα της πόλης και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.
Βασικοί οδικοί άξονες της περιοχής οι οδοί Βασιλέως Κων/νου και
Αιγιαλέως, οι οποίες εξυπηρετούν και διερχόµενες κινήσεις.
Η ΕΝΟΤΗΤΑ 2 καθορίζεται από τις οδούς Σωτηρίου Λόντου Μελετοπούλων - Βασιλέως Κωνσταντίνου - Κολοκοτρώνη - Ταξιαρχών Νικολάου Πλαστήρα και Εισοδίων - Αγ. Ανδρέου αποτελεί περιοχή ειδικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων, στην οποία θα υποστηρίζεται κατά προτεραιότητα η κίνηση των πεζών και η πρόσβαση του αυτοκινήτου στους
υπάρχοντες χώρους στάθµευσης, (ιδιωτικούς και δηµόσιους) που διατηρούνται για την εξυπηρέτηση κατ’ αρχήν των µόνιµων κατοίκων της περιοχής.
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Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τα νέα έργα ανάπλασης.
Στην περιοχή της Ενότητας 2, καθορίζεται δίκτυο πεζοδρόµων, µε
καθοριστικούς άξονες, τις οδούς Ερµού-Μητροπόλεως και Κλ. Οικονόµου - Ανδρέου Λόντου, και το λοιπό οδικό δίκτυο θα αποτελεί δίκτυο ήπιας κυκλοφορίας που θα εξυπηρετεί την πρόσβαση τους χώρους στάθµευσης.
Οι βασικοί αυτοί άξονες θα ενοποιούνται µε τις δύο βασικές ενότητες κοινοχρήστων χώρων πρασίνου - Πλατειών: της πλατείας Υψηλών
Αλωνίων και του παρακείµενου πάρκου της πόλης και της πλατείας Αγίας Λαύρας, οι οποίες θα περιβάλλονται, επίσης, από πεζοδρόµους, αλλά και µε τον Ι.Ν. Φανερωµένης, της Μητρόπολης της πόλης.
Η απόληξη του πεζοδρόµου της Ερµού, θα οδηγεί στον Ι.Ν. Εισοδίων και από εκεί στους διαµορφωµένους πολιτιστικούς χώρους, στο παλαιό ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο της πόλης νυν Πολιτιστικό Κέντρο.
Η πεζοδρόµηση της οδού Κλεοµένους Οικονόµου, σε συνδυασµό
µε την ήδη πεζοδροµηµένη οδό Ανδρέου Λόντου, θα απαλλάξουν από
την άσκοπη κίνηση του αυτοκινήτου, ένα µεγάλο τµήµα του πολεοδοµικού κέντρου της πόλης, που περικλείεται από τις οδούς Ασηµάκη Φωτήλα και Παναγιωτοπούλων, στο οποίο ενσωµατώνεται και το ιδιαίτερης
αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας κτίριο του ∆ηµαρχείου της πόλης
και θα συνδέεται µε την κάτω πόλη, µε τις σκάλες Φιλοποίµενος και την
οδό Μιχαλοπούλου.
Η βασική εξυπηρέτηση της περιοχής από αυτοκίνητο θα υποστηρίζεται από τις οδούς ∆εσποτοπούλων - Βασιλέως Γεωργίου - Μελετοπούλων και Παναγιωτοπούλων, δυτικά και τις οδούς Ασηµάκη Φωτήλα - Ταξιαρχών - Κολοκοτρώνη, ανατολικά.
Γενικά η περιοχή θα είναι προσβάσιµη από τα αυτοκίνητα κυρίως
των µόνιµων κατοίκων, τα οχηµάτα εξυπηρέτησης των καταστηµάτων
και των λοιπών τακτικών αναγκών της περιοχή, καθορισµένες ώρες της
ηµέρας, και έκτακτων αναγκών, και θα αποκλείεται η διαµπερής και ελεύθερη είσοδος και κίνηση µε τη διαµόρφωση πόλων εισόδου, στην
συµβολή των τοπικών οδών εξυπηρέτησης της περιοχής, µε τις περιµετρικές οδούς κανονικής κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
Για την οργάνωση της περιοχής του κεντρικού πυρήνα της πόλης
µε βάση τις κατευθύνσεις του ρυθµιστικού σχεδίου της περιοχής προβλέπεται:
Η προσαρµογή της κυκλοφοριακής µελέτης στις νέες κατευθύνσεις
και η εφαρµογή κανονιστικών διατάξεων.
Η αναθεώρηση της διαδροµής των αστικών λεωφορείων, τα οποία
δεν θα διέρχονται από την ενότητα 2, ειδικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων.
Η λειτουργία µικρού ηλεκτρικού αστικού λεωφορείου, το οποίο εκτελώντας κυκλική διαδροµή θα συνδέει τον κεντρικό πυρήνα µε την παραλιακή ζώνη.

6

Α∆Α: ΩΦ0ΜΩ6Χ-39Ε

Η µικρή µετακίνηση των θέσεων των σταθµών ταξί, ώστε µε τις
νέες ρυθµίσεις τα ταξί να έχουν διέξοδο, χωρίς να διέρχονται από πεζοδρόµους.
Ο αποκλεισµός της παρόδιας στάθµευσης στην περιοχή ειδικών
ρυθµίσεων της Ενότητας 2, πλην της οδού Βασιλέως Γεωργίου και
Η οργάνωση του δικτύου οδών ήπιας κυκλοφορίας που εξυπηρετούν την πρόσβαση, λαµβάνοντας ως βάση την πεζοδρόµηση των οδών
Κλ. Οικονόµου και Μητροπόλεως.
Η σταδιακή εφαρµογή των µέτρων αποκλεισµού της στάθµευσης
στην οδό Μητροπόλεως, µέχρι την εφαρµογή των απαιτουµένων κανονιστικών διατάξεων, για το σύνολο της περιοχής.
Η εκτίµηση των επιπτώσεων από την υλοποίηση του ρυθµιστικού
σχεδίου εναλλακτικής οργάνωσης του κεντρικού πυρήνα της πόλης, περιλαµβάνει κυρίως πλεονεκτήµατα, και οι πιθανές αδυναµίες θεωρούνται
προσωρινές, (όπως φαίνεται στον συνηµµένο πίνακα πλεονεκτηµάτωνευκαιριών-µειονεκτηµάτων-απειλών-Swot ανάλυση).
Η όλη ρύθµιση της οργάνωση της περιοχής έχει ως βασική αρχή
την βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε την απαλλαγή της περιοχής από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και την απόδοση των ελεύθερων
χώρων της πόλης στους κατοίκους της.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
Τα νέα έργα ανάπλασης στον κεντρικό πυρήνα της πόλης µε τίτλο:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» προσαρµόζονται
στις προτάσεις του ρυθµιστικού σχεδίου κατευθύνσεων εναλλακτικής οργάνωσης της περιοχής, µε βασική επιλογή την πεζοδρόµηση των οδών
Κλ. Οικονόµου και Μητροπόλεως.
Η γενική διάταξη των έργων, περιλαµβάνει τρεις αυτοτελείς ενότητες, και απεικονίζει τις βασικές αρχές του σχεδιασµού, οι οποίες επικεντρώνονται, συγκεκριµένα, στα εξής:
Ο∆ΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΦΟΥΡ
Η οδός Κλ. Οικονόµου είναι ήδη διαµορφωµένη ως οδός ήπιας κυκλοφορίας, µε µεγάλου πλάτους πεζοδρόµια και περιορισµένο τµήµα κυκλοφορίας, πλάτους 3,70 µ. από την οδό Βάλφουρ έως την οδό Μητροπόλεως, το οποίο είναι επιστρωµένο µε κυβόλιθους.
Στην οδό εξυπηρετείται η προσωρινή στάση αυτοκινήτου, σε διαµορφωµένες εσοχές.
Η διαµόρφωση της οδού παραµένει ως έχει και λειτουργεί ως πεζόδροµος, µόνον µε τον αποκλεισµό της κυκλοφορίας αυτοκινήτου και την
µετακίνηση του σταθµού ταξί από την οδό Ζαΐµη εφαπτόµενη στην πλατεία Αγ. Λαύρας, στην οδό Ασηµάκη Φωτήλα.
Το ήδη κυκλοφορούµενο τµήµα της οδού, θα εξυπηρετήσει πιθανόν την κίνηση του µικρού αστικού λεωφορείου, καθώς και τα αυτοκίνη-
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τα εξυπηρέτησης της περιοχής σε καθορισµένες ώρες της ηµέρας και τα
αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης.
Η ολοκλήρωση της λειτουργίας του πεζοδρόµου της οδού Κλ. Οικονόµου επιτυγχάνεται µε την διαµόρφωση και του τµήµατος από την οδό Βασ. Κων/νου, έως την οδό Βάλφουρ.
Με τις προτεινόµενες παρεµβάσεις της µελέτης ανάπλασης του εµπορικού κέντρου της πόλης, το τµήµα αυτό της οδού Κλ. Οικονόµου από κοινού µε την πλατεία Βάλφουρ και την οδό Ασηµάκη Φωτήλα, έως
την οδό Ταξιαρχών διαµορφώνεται ως ένα ενιαίο πλάτωµα κοινόχρηστων
χώρων, στο οποίο περιλαµβάνονται χώροι πρασίνου, χώροι υπαίθριας επέκτασης των καταστηµάτων αναψυχής, χώροι καθιστικών και λοιπού εξοπλισµού και οριοθετείται ο χώρος στον οποίο θα είναι δυνατή η ασφαλής διέλευση αυτοκινήτου για τις ανάγκες εξυπηρέτησης της περιοχής.
Ο χώρος δυνατότητας διέλευσης αυτοκινήτου οριοθετείται µε την
χρήση εµποδίων που αποτελούν χρηστικά αντικείµενα του αστικού εξοπλισµού και διαφοροποίηση του υλικού επίστρωσης, χωρίς να διαφοροποιείται το επίπεδο του χώρου.
Με τον τρόπο αυτό η περιοχή λειτουργεί ως κοινόχρηστο πλάτωµα
πολλαπλών λειτουργιών που αποτελεί την είσοδο στο εµπορικό κέντρο
της πόλης και συνεχίζεται στον πεζόδροµο της οδού Κλ. Οικονόµου και
τις κάθετες συνδέσεις του µε την οδό Ανδρέου Λόντου.
Στον χώρο αυτό όπως περιγράφεται και αποτελεί την εκτεταµένη
πλατεία Βάλφουρ, διατηρούνται, εφόσον αυτό είναι δυνατό, τα υπάρχοντα δένδρα της παλαιάς τριγωνικής πλατείας, µε ή χωρίς µετακινήσεις
και φυτεύονται και νέα και επανατοποθετούνται τα δύο περίπτερα που
λειτουργούν, αλλά µε νέα µορφή και διάταξη, εφόσον θεωρηθεί ότι είναι
απαραίτητη η λειτουργία τους στον νέο διαµορφωµένο χώρο.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
Η πεζοδρόµηση της οδού Κλ. Οικονόµου, παρασύρει και την πεζοδρόµηση των οδών Ζαϊµη και Γερµανού που εφάπτονται της πλ. Αγ.
Λαύρας, οι οποίες ενσωµατώνονται στην νέα διαµόρφωση της πλατείας.
Ο αποκλεισµός του αυτοκινήτου από τα τµήµατα αυτά των οδών
είναι αυτονόητη ενέργεια, απαραίτητη για την αισθητική και λειτουργική
αναβάθµιση της πλατείας και της οδού Κλ. Οικονόµου και σε κάθε περίπτωση, είναι εφικτή η άµεση και αυτοτελής εφαρµογή του, ανεξάρτητα
από την πεζοδρόµηση της οδού Κλ. Οικονόµου.
Η Πλατεία Αγίας Λαύρας, βρίσκεται σε νευραλγικό σηµείο της πόλης, όπου η κίνηση των αυτοκινήτων, η παράνοµη στάθµευση και η παραµονή των ταξί, δυσχεραίνουν την λειτουργία της, ως του βασικότερου
σηµείου συνάντησης των κατοίκων της πόλης, στο κέντρο, για τις καθηµερινές τους κινήσεις και κοινωνικές επαφές αλλά και ως ιστορικής σηµασίας τόπου για τους κατοίκους της πόλης.
Στα προτεινόµενα έργα ανάπλασης του εµπορικού κέντρου της πόλης, περιλαµβάνεται και ο επανασχεδιασµός της πλατείας Αγ. Λαύρας,
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µε ενσωµάτωση των οδών Ζαΐµη και Γερµανού στους λειτουργικούς χώρους της πλατείας, αυστηρό καθορισµό των χώρων υπαίθριας επέκτασης
των καταστηµάτων αναψυχής και διαµόρφωση των λοιπών ελευθέρων
χώρων και χώρων καθιστικών και πρασίνου µε κατεύθυνση την βελτίωση
του µικροκλίµατος της περιοχής και την εξασφάλιση ενεργειακής αυτονοµίας της πλατείας.
Η οργάνωση της πλατείας διατηρεί το καθαρό ορθογώνιο σχήµα
της, αναπτύσσεται κατά ζώνες χρήσεων και έχει αξονική σύνθεση, µε βασικό σηµείο αναφοράς το υπάρχον µνηµείο, το οποίο θα µεταφερθεί κεντρικότερα στη πλευρά της πλατείας στην οδό Ασηµάκη Φωτήλα.
Στην διαµόρφωση της πλατείας περιλαµβάνεται και η εφαπτόµενη
στην ανατολική της πλευρά οδός Ασηµάκη Φωτήλα, η οποία διαµορφώνεται για να παραλάβει και τον σταθµό ταξί που θα µετακινηθεί από την
οδό Κλεοµένους Οικονόµου.
Ο∆ΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Τµήµα της οδού Μητροπόλεως από την οδό Κλ. Οικονόµου έως
την οδό Παναγιωτοπούλων και το πρόσωπο του κτιρίου πολιτιστικών
χρήσεων Παναγιωτοπούλου είναι διαµορφωµένο, ως οδός ήπιας κυκλοφορίας.
Σε τµήµα της οδού υπάρχουν στοές και τα πεζοδρόµια είναι µικρότερου πλάτους. Το τµήµα µετά την οδό Παναγιωτοπούλων, δεν έχει
στοές και διαµορφώνεται µε µεγάλου πλάτους πεζοδρόµια.
Το τµήµα κυκλοφορίας της οδού διατηρείται περιορισµένου πλάτους 3,70 µ., ακολουθώντας τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου τµήµατος της οδού Κλ. Οικονόµου. Το τµήµα κυκλοφορίας της οδού
είναι επιστρωµένο µε ασφαλτικό υλικό.
Η διαµόρφωση του τµήµατος αυτού της οδού, παραµένει ως έχει
και λειτουργεί ως πεζόδροµος, µόνον µε τον αποκλεισµό της κυκλοφορίας αυτοκινήτου.
Σε µελλοντική φάση είναι δυνατή η διαφοροποίηση της επιφάνειας
του τµήµατος κυκλοφορίας της οδού, για την µορφολογική ενοποίηση µε
τα άλλα τµήµατα των οδών µε τα οποία συνδέεται, χωρίς αυτό να δηµιουργεί λειτουργικά προβλήµατα αλλά και χωρίς να είναι αναγκαίο.
Η πεζοδρόµηση του τµήµατος αυτού της οδού, η οποία είναι άµεσα εκτελεστή, παρασύρει και την πεζοδρόµηση του υπόλοιπου τµήµατος
της οδού, τουλάχιστον κατά το τµήµα έως την οδό Μελετοπούλων.
Ήδη για την περιοχή της οδού Μητροπόλεως έχουν εξεταστεί λύσεις για την ανάπλασή της µε αύξηση του πλάτους των πεζοδροµίων και
µείωση του τµήµατος κυκλοφορίας της οδού στο πλάτος των 3,70 µ.,
κατ’ επέκταση του ήδη διαµορφωµένου τµήµατος, οι οποίες διαφοροποιούνται ως προς τον αριθµό και την διάταξη των χώρων της παρόδιας
στάθµευσης.
Με τις προτεινόµενες παρεµβάσεις της µελέτης ανάπλασης του εµπορικού κέντρου της πόλης, η οδός Μητροπόλεως διαµορφώνεται ως
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πεζόδροµος, ο οποίος καθορίζεται από τις εκατέρωθεν δενδροστοιχίες
και σε αυτόν θα επιτρέπεται κατά τµήµατα, ειδικά προσδιορισµένα µε
την διαφοροποίηση της επίστρωσης του χώρου, η υπαίθρια επέκταση των
καταστηµάτων αναψυχής.
Ο χώρος δυνατότητας ασφαλούς διέλευσης αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση της περιοχής (φορτοεκφόρτωση καταστηµάτων, απορριµµατοφόρου, οχηµάτων εκτάκτου ανάγκης, οχηµάτων εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ
ή και minibus), ακολουθεί την χάραξη και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του ήδη διαµορφωµένου τµήµατος της οδού, και καθορίζεται από την
διαφοροποίηση του υλικού επίστρωσης, χωρίς να διαφοροποιείται το επίπεδο του χώρου.
Για την ασφάλεια των πεζών και λοιπών χρηστών της περιοχής από την διέλευση των επιτρεπόµενων οχηµάτων, ο χώρος διαχωρίζεται µε
την χρήση εµποδίων που αποτελούν χρηστικά αντικείµενα του αστικού εξοπλισµού.
Με τον ίδιο τρόπο διαχωρίζονται και τµήµατα του χώρου για στάση - προσωρινή στάθµευση αυτοκινήτου για φορτοεκφόρτωση - εξυπηρέτηση του Ι.Ν. Φανερωµένης κ.ά.
Επισηµαίνεται ότι η διαµόρφωση της οδού, δίνει την δυνατότητα
να εφαρµόζονται ευέλικτες λύσεις για την δυνατότητα προσαρµογής των
επί µέρους χρήσεων κατά ζώνες.
Καθορίζονται ζώνες αποκλειστικής κίνησης πεζών, ζώνη δυνατότητας ασφαλούς διέλευσης αυτοκινήτου και µεταξύ αυτών ζώνες µε δυνατότητες προσαρµογής στις ανάγκες που υπάρχουν ή θα προκύψουν, µε
κυρίαρχη χρήση την τοποθέτηση αστικού εξοπλισµού (καθιστικών πάγκων, πινάκων ανακοινώσεων, φυτεύσεων κ.λπ.), χωρίς όµως αυτές να
είναι περιοριστικές της κύριας χρήσης της οδού, ως πεζοδρόµου.
Για την δυνατότητα εύκολης προσαρµοστικότητας των επί µέρους
ζωνών της οδού, εκτός της διαφοροποίησης της επίστρωσης γίνεται χρήση εµποδίων, αστικού εξοπλισµού, που µπορούν να µετακινούνται χωρίς
παρεµβάσεις στις επιστρώσεις των χώρων.
Η λύση αυτή δίνει την δυνατότητα προσωρινής λειτουργίας τµήµατος της οδού, ως οδού ήπιας κυκλοφορίας που εξυπηρετεί την πρόσβαση
µέχρι την προσαρµογή της µελέτης κυκλοφορίας και στάθµευσης στα νέα
δεδοµένα και την εφαρµογή των νέων κανονιστικών διατάξεων, όπως αυτές θα εγκριθούν.
ΕΠΕΙ∆Η µε τα νέα έργα ανάπλασης,
όπως αυτά περιγράφονται και φαίνονται στην γενική διάταξη, τα
οποία ακολουθούν το Ρυθµιστικό Σχέδιο κατευθύνσεων εναλλακτικής
οργάνωσης του κεντρικού - εµπορικού πυρήνα της πόλης και υποστηρίζουν τις νέες κατευθύνσεις του Οράµατος της ∆ηµοτικής αρχής, για οργάνωση της πόλης µε προτεραιότητα τον πεζό και όχι το αυτοκίνητο, θα
συντελέσουν στην ριζική αναβάθµιση της εικόνας και της λειτουργίας
του κεντρικού - εµπορικού πυρήνα της πόλης και θα καταστήσουν το κέ-
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ντρο βιώσιµο και ελκυστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της
πόλης
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1.
Την έγκριση του ρυθµιστικού σχεδίου κατευθύνσεων οργάνωσης του κεντρικού πυρήνα της πόλης του Αιγίου µε ΟΡΑΜΑ την: «Ανάδειξη και αξιοποίηση της πόλης του Αιγίου µέσα από ολοκληρωµένη αναµόρφωση και αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του κεντρικού - εµπορικού παλαιού πυρήνα της πόλης, µε αποµάκρυνση του
αυτοκινήτου και δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων και θεµατικών
διαδροµών σύνδεσης των ιδιαίτερων ιστορικών, αρχιτεκτονικών και
πολεοδοµικών στοιχείων της πόλης και των διαφορετικών επιπέδων
της, µέχρι την παραλιακή ζώνη».
2.
Την έγκριση οργάνωσης δικτύου πεζοδρόµων σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του ρυθµιστικού σχεδίου µε καθοριστικούς άξονες:
i.
Τις οδούς Μητροπόλεως - Ερµού κατά την διεύθυνση Ανατολής
και ∆ύσης από την οδό Σολωµού έως την οδό Ελίκης και
ii.
Την οδό Κλεοµένους Οικονόµου από την οδό Βασιλέως Κων/νου
έως την οδό Εισοδίων - Αγίου Ανδρέου.
3.
Την σταδιακή εφαρµογή των πεζοδροµήσεων µε προτεραιότητα
την οδό Κλεοµένους Οικονόµου και το τµήµα της οδού Μητροπόλεως
έως την οδό Παναγιωτοπούλων µετά την προσαρµογή της µελέτης κυκλοφορίας και στάθµευσης στα νέα δεδοµένα και την εφαρµογή των
νέων κανονιστικών διατάξεων όπως αυτές θα εγκριθούν.
4.
Την έγκριση της γενικής διάταξης των έργων ανάπλασης για
την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης, µε την διαµόρφωση των έργων
όπως προτείνονται, λαµβάνοντας ως βασική κατεύθυνση:
i.
Την λειτουργία των οδών Κλεοµένους Οικονόµου και Μητροπόλεως ως πεζοδρόµων, µε σταδιακό αποκλεισµό του αυτοκινήτου, σε
συνδυασµό µε την εφαρµογή των απαιτούµενων κανονιστικών διατάξεων.
ii.
Την διαµόρφωση της πλατείας Αγίας Λαύρας, µε ενσωµάτωση
των οδών Ζαΐµη & Γερµανού στους λειτουργικούς χώρους της πλατείας µε αυστηρό καθορισµό των χώρων υπαίθριας επεκτάσεως των καταστηµάτων αναψυχής και διαµόρφωση των λοιπών χώρων µε κατεύθυνση την βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής.
5.
Την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης για το συνολικό έργο
ή για αυτοτελή ενότητα αυτού µε τίτλο: «Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου», όπως περιγράφεται στην γενική διάταξη και εγκρίνεται
το οποίο περιλαµβάνει τις εξής τρεις αυτοτελείς ενότητες:
i.
Την οδό Μητροπόλεως από κτίριο Παναγιωτόπουλου έως Σολωµού.
ii.
Την πλατεία Αγ. Λαύρας και τις περιµετρικές οδούς της.
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iii. Την οδό Κλεοµένους Οικονόµου από Βασιλέως Κωνσταντίνου
έως Βάλφουρ µε την πλατεία Βάλφουρ και τις άλλες περιµετρικές οδούς
της».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του α)το Ρυθµιστικό Σχέδιο Κατευθύνσεων Οργάνωσης του Κεντρικού
Πυρήνα της Πόλης του Αιγίου, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τους κ.κ.
Χρύσα ∆ιονυσοπούλου και Νικόλαο Μουρίκη, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, β)τα όσα εξέθεσε ο ∆ιευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Τσιγκρής, γ)τις τοποθετήσεις των αρχηγών των
δηµοτικών παρατάξεων, δ)τα όσα εξέθεσαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µε
τη σειρά που πήραν το λόγο, ε)τις απόψεις των Προέδρων του Εµπορικού
& Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας κας Μαρίας Χρονοπούλου, του
Σωµατείου Ιδιοκτητών Ταξί Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου &
του Σωµατείου Περιπτερούχων κ. Γεωργίου Τσινάκη, καθώς και της κας
Χαράς Αλεβίζου, κατοίκου επί της οδού Κλ. Οικονόµου, στ)την υπ’ αριθ.
20/2018 απόφαση Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου
Αιγιαλείας, περί θετικής γνωµοδότησης επί του θέµατος, ζ)την υπ’ αριθ.
39/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί έκφρασης επίσης θετικής γνώµης, η)την ανάγκη έγκρισης του Ρυθµιστικού Σχεδίου Κατευθύνσεων Εναλλακτικής Οργάνωσης του Κεντρικού
Εµπορικού Πυρήνα της Πόλης του Αιγίου-Ανάπλαση Εµπορικού Κέντρου Αιγίου», δεδοµένου ότι µε τα νέα έργα ανάπλασης υποστηρίζουν
τις νέες κατευθύνσεις του Οράµατος της ∆ηµοτικής Αρχής, µε σκοπό την
οργάνωση της πόλης και προτεραιότητα τον πεζό και όχι το αυτοκίνητο,
τα οποία θα συντελέσουν στη ριζική αναβάθµιση της εικόνας και της λειτουργίας του κεντρικού εµπορικού πυρήνα της πόλης και θα καταστήσουν το κέντρο βιώσιµο και ελκυστικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης του Αιγίου, θ)την ανάγκη υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης για το συνολικό έργο ή για αυτοτελή ενότητα αυτού µε τίτλο:
«Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου» και ι)του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από την ψηφοφορία του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας και 2)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από µακρά διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Χρήστου Γούτου,
3)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 4)Γεωργίου Μεντζελόπουλου, οι
οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ και τεσσάρων (4) κατά, δεδοµένου ότι στη ψηφοφορία συµµετείχε και ο Πρόεδρος
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της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Σοφέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Του Ρυθµιστικού Σχεδίου Κατευθύνσεων Οργάνωσης του Κεντρικού Πυρήνα της Πόλης του Αιγίου µε ΟΡΑΜΑ την: «Ανάδειξη και
αξιοποίηση της πόλης του Αιγίου µέσα από ολοκληρωµένη αναµόρφωση
και αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του κεντρικού-εµπορικού παλαιού πυρήνα της πόλης, µε αποµάκρυνση του αυτοκινήτου και δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων και θεµατικών διαδροµών σύνδεσης των ιδιαίτερων ιστορικών, αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικών στοιχείων της πόλης
και των διαφορετικών επιπέδων της, µέχρι την παραλιακή ζώνη».
2)Της οργάνωσης δικτύου πεζοδρόµων σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του ρυθµιστικού σχεδίου µε καθοριστικούς άξονες:
α)τις οδούς Μητροπόλεως-Ερµού κατά τη διεύθυνση Ανατολής
και ∆ύσης από την οδό Σολωµού έως την οδό Ελίκης.
β)την οδό Κλεοµένους Οικονόµου από την οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την οδό Εισοδίων-Αγίου Ανδρέου.
3)Της σταδιακής εφαρµογής των πεζοδροµήσεων µε προτεραιότητα την οδό Κλεοµένους Οικονόµου και το τµήµα της οδού Μητροπόλεως
έως την οδό Παναγιωτοπούλων µετά την προσαρµογή της µελέτης κυκλοφορίας και στάθµευσης στα νέα δεδοµένα και την εφαρµογή των
νέων κανονιστικών διατάξεων όπως αυτές θα εγκριθούν.
4)Της γενικής διάταξης των έργων ανάπλασης για την υποβολή
πρότασης χρηµατοδότησης, µε τη διαµόρφωση των έργων όπως προτείνονται, λαµβάνοντας ως βασική κατεύθυνση:
α)τη λειτουργία των οδών Κλεοµένους Οικονόµου και Μητροπόλεως ως πεζοδρόµων, µε σταδιακό αποκλεισµό του αυτοκινήτου, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή των απαιτούµενων κανονιστικών διατάξεων.
β)τη διαµόρφωση της πλατείας Αγίας Λαύρας, µε ενσωµάτωση
των οδών Ζαΐµη & Γερµανού στους λειτουργικούς χώρους της πλατείας
µε αυστηρό καθορισµό των χώρων υπαίθριας επεκτάσεως των καταστηµάτων αναψυχής και διαµόρφωση των λοιπών χώρων µε κατεύθυνση τη
βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής.
5)Υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του
περιβάλλοντος-Μετάβαση σε οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» και συγκεκριµένα στο Πρόγραµµα µε τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της περιφέρειας» του ΕΣΠΑ
2014-2020 για το συνολικό έργο ή για αυτοτελή ενότητα αυτού µε τίτλο:
«Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου», όπως περιγράφεται στη γενική
διάταξη και εγκρίνεται, το οποίο περιλαµβάνει τις εξής τρεις αυτοτελείς
ενότητες:
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α)την οδό Μητροπόλεως από κτίριο Παναγιωτόπουλου έως Σολωµού.
β)την πλατεία Αγίας Λαύρας και τις περιµετρικές οδούς της.
γ)την οδό Κλεοµένους Οικονόµου από Βασιλέως Κωνσταντίνου
έως Βάλφουρ µε την πλατεία Βάλφουρ και τις άλλες περιµετρικές οδούς
της.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 172/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018
Αριθ. Απoφ.: 173
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά , Αντιδήµαρχοι, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 20) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21) Βασίλειο Τοµαρά, 22)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο,
24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2) του µηνός Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και
ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ.7905/29-03-2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2) Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ.
Ελαιώνα, 3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)
1

∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.
∆αφνών, 8) Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου,10) Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2) Γεώργιος Ντίνος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4) Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5) Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)
Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ. 164 έως και 176 )
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Για το αντικείµενο: «Εκλογή υδρονοµέων για την θερινή αρδευτική περίοδο έτους 2018 του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει, ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 και το Β.∆. 339/1960.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 5 του Ν. 3966/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07.
4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 «περί
εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση
της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) όπως ισχύει µε το άρθρο 41 του Ν.
4325/2015.
5. Το αριθ. πρωτ. 2/31029/∆ΕΠ-06-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου
Οικονοµικών, µε το οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του
∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ.
6. Την αριθ. 12/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας µε την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονοµικών οργάνων, ο ορισµός του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθµός των θέσεων υδρονοµέων, ο τοµέας για
τον οποίο προορίζεται το κάθε όργανο, η οποία εγκρίθηκε µε την
αριθ. πρωτ.24643/09-03-2018 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
7. Τις αιτήσεις που κατατέθηκαν σύµφωνα µε την αριθ. 6290/12-032018 ανακοίνωση/πρόσκληση του ∆ήµου Αιγιαλείας για την πρόσληψη τριάντα τριών (33) υδρονοµέων για τη θερινή αρδευτική περίοδο, έτους 2018, όπως καταγράφονται παρακάτω:
Α) Για την αρδευτική περίοδο από 15/05/2018 έως 15/10/2018 ως εξής:

1) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου & ∆ηµητρόπουλου κατατέθηκαν (2) αιτήσεις.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Τριανταφυλλόπουλος

Αθανάσιος

Χρήστος

2

Θεοδωρόπουλος

Αργύριος

Περικλής

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου & ∆ηµητρόπουλου
Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου & ∆ηµητρόπουλου
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2) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου κατατέθηκε (1) αίτηση.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Σωτηρόπουλος

Ανδρέας

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Νικόλαος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Λόγγου

3) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στις Τοπικές Κοινότητες Βουτσίµου &
Πλατάνου κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Κουκούσης

Κωνσταντίνος

Σωτήριος

2

Ρηγόπουλος

Νικόλαος

Ανδρέας

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Βουτσίµου & Πλατάνου
Τ.Κ. Βουτσίµου & Πλατάνου

4) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Παρ. Πλατάνου και συγκεκριµένα για τις περιοχές Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες,
Σήκωµα και Τράπεζος κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1
2

Πολυδώρου
Παπαναγιώτου

Σπυρίδων
Γεώργιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Γεώργιος
Αριστοτέλης

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου
Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου

.

5) Για τις πέντε (5) θέσεις υδρονοµέων στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιακοπτού εκ των οποίων τέσσερις (4) θέσεις για την πεδινή έκταση (α) Μαυροσυκιά – Παγιαναίικα, β) Ελληνικό, γ) Αρβανιτάκη & δ) Ραλαίϊκα) και
µία (1) θέση για την ορεινή έκταση (οικισµός Κερνίτσας – Κάστρου) κατατέθηκαν τέσσερις (4) αιτήσεις για την πεδινή έκταση και µία (1) αίτηση για την ορεινή έκταση.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

∆ηµόπουλος

Ηλίας

Σπήλιος

2

∆ηµόπουλος

Άγγελος

Σπήλιος

3

Ανδρουτσόπουλος

Αργύριος

Βασίλειος

4

Αγγελόπουλος

Χρήστος

Γεώργιος

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Κοµνηνού

Ιωάννα

Αναστάσιος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Πεδινή έκταση: Θέση
Μαυροσυκιά Παγιαναιικα
Πεδινή έκταση: Θέση
Ελληνικό
Πεδινή έκταση: Θέση
Αρβανιτάκη
Πεδινή έκταση: Θέση
Ραλαίϊκα

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Ορεινή έκταση: Θέση
οικισµός Κερνίτσας–
Κάστρου
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6) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων, µία (1) για την περιοχή Καρτέρια & µία (1) για εντός του χωριού
κτήµατα, κατατέθηκαν τρείς (3) αιτήσεις, δύο (2) αιτήσεις για την περιοχή Καρτέρια & µία (1) αίτηση για τα εντός του χωριού κτήµατα.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1
2
3

Λάππας
Μητρόπουλος
Ροδόπουλος

Ανδρέας
Βασίλειος
Βασίλειος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Βασίλειος
Χρήστος
Γεώργιος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Περιοχή Καρτέρια
Περιοχή Καρτέρια
Εντός του χωριού κτήµατα

7) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Νικολαίϊκων
κατατέθηκε µία (1) αίτηση.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Πετρόπουλος

Μιχαήλ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Ιωάννης

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Νικολαίϊκων

8) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Ροδιάς, µία
(1) θέση για Παλαιά Ροδιά και µία (1) θέση για Καλογερική εµπολήΠεριθωρινά, κατατέθηκαν τρείς (3) αιτήσεις, µία (1) αίτηση για τη θέση
Παλαιά Ροδιά και δύο (2) αιτήσεις για τη θέση Καλογερική ΕµπολήΠεριθωρινά.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Πασχάκη

Αικατερίνη

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Γεώργιος

2

Πλατής

Ηλίας

Απόστολος

3

Πετρούτσος

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Θέση παλαιά Ροδιά
Θέση Καλογερική Εµπολή-Περιθωρινά
Θέση Καλογερική Εµπολή-Περιθωρινά

9) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Ριζόµυλου κατατέθηκε µία (1) αίτηση.
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Θεοφανοπούλου

Παναγιώτα

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Λεωνίδας

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Ριζόµυλου

10) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Άνω ∆ιακοπτού και συγκεκριµένα για τους δύο (2) τοµείς στο Άνω και Κάτω Αύλακα, κατατέθηκε µία (1) αίτηση.
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
Γιαννόπουλος

ΟΝΟΜΑ
Παναγιώτης

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Άγγελος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Άνω και Κάτω Αύλακα

11) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα
και συγκεκριµένα: α) µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Α’ τοµέα ποταµό
«Κερυνίτη», β) µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Β’ τοµέα ποταµό «Βουραϊκό» (Λαγκάδα και χωριό, Περακάµπος–Πελαλίστρα), κατατέθηκαν
τέσσερις (4) αιτήσεις, µία (1) αίτηση για τον Α΄τοµέα και τρείς (3) αιτήσεις για τον Β΄τοµέα.
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Κανελλόπουλος

Ιωάννης

Χαρίλαος

2

Αλεξόπουλος

Άγγελος

Σταύρος

Αργυρόπουλος

3

Αργυροπούλου

4

Κωνσταντίνος

Μαρία

Ηλίας

Νικόλαος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Α΄ τοµέας: ποταµός «Κερυνίτης»
Β΄ τοµέας:
ποταµό
«Βουραϊκό» (Λαγκάδα
και χωριό, Περακάµπος& Πηλαλίστρα)
Β΄ τοµέας:
ποταµό
«Βουραϊκό» (Λαγκάδα
και χωριό, Περακάµπος& Πηλαλίστρα)
Β΄ τοµέας:
ποταµό
«Βουραϊκό» (Λαγκάδα
και χωριό, Περακάµπος& Πηλαλίστρα)

12) Για την µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Ελίκης, κατατέθηκε µία (1) αίτηση.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

∆ηµακόπουλος

1

ΟΝΟΜΑ

Αθανάσιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Βασίλειος

Αρδευτικό νερό χειµάρρου «Κερυνίτη» & αρδευτική
γεώτρηση
«Χούσιου»

13) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Τράπεζας κατατέθηκε µία (1) αίτηση.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Καστής

Αναστάσιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Γρηγόριος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Τράπεζας

14) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Καθολικού,
κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1
2

Σπανός
Σταυρόπουλος

Νεοκλής
Άγγελος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Βασίλειος
Μιχαήλ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Άνω & Κάτω Αύλακας
Άνω & Κάτω Αύλακας

15) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης
κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1
2

Γιαννόπουλος
Φιλιππόπουλος

Χαρίλαος
Παναγιώτης

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Μιχαήλ
Χρήστος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
∆.Κ. Ροδοδάφνης
∆.Κ. Ροδοδάφνης
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16) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Αιγών και
συγκεκριµένα για τον πρώτο τοµέα της Α’ θέσης µε τα αυλάκια Λόγγος,
Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια και για
το δεύτερο τοµέα της Β΄ θέσης για τα αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καµάρι κατατέθηκαν δύο
(2) αιτήσεις, µία (1) αίτηση για την Α΄ θέση και µία (1) αίτηση για την
Β΄ θέση.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Αποστολόπουλος

Γεώργιος

Βασίλειος

2

Νικολάου

Παναγιώτης

Βασίλειος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Α’ θέση: αυλάκια Λόγγος,
Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο,
Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης
και Σάρνια
Β’ θέση: αυλάκια άνω και
κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω
Γειτονιά και Καµάρι

17) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου και συγκεκριµένα για: α) Πηγή Κενέζας αρδευόµενη περιοχή εντός
των ορίων της Κοινότητας, και από τα περισσεύµατα της προαναφερθείσας πηγής δια µέσω δεξαµενής, αρδευόµενες περιοχές Προφήτης Ηλίας –
Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια – Βύθια – Βουλοµένο – Σβύνου κλπ & Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενες περιοχές Κασάνεβα µία (1) θέση, β) Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές
Σκάλα – Φεγγίτης -Χαρχατούρα – Μαρίνου & Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη περιοχή Αγ. Γεώργιος µία (1) θέση, κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις
για την πηγή Κενέζας και τρείς (3) αιτήσεις για την πηγή Σκάλα – Φεγγίτης κ.λ.π..
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Κούρτης

Νικόλαος

Βσίλειος

2

Τσαπικούνης

Νικόλαος

Απόστολος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Πηγή Κενέζας αρδευόµενη
περιοχή εντός των ορίων
της Κοινότητας, και από
τα περισσεύµατα της προαναφερθείσας πηγής δια
µέσω δεξαµενής, αρδευόµενες περιοχές Προφήτης
Ηλίας – Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια
– Βύθια – Βουλοµένο –
Σβύνου κλπ & πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενες περιοχές Κασάνεβα
Πηγή Κενέζας αρδευόµενη
περιοχή εντός των ορίων
της Κοινότητας, και από
τα περισσεύµατα της προαναφερθείσας πηγής δια
µέσω δεξαµενής, αρδευό7

3

Ηλιόπουλος

Σπύρος

Ηλίας

4

Μητροπούλου

Σοφία

∆ηµήτριος

5

Μπαρπαλιάς

Ηλίας

Παναγιώτης

µενες περιοχές Προφήτης
Ηλίας – Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια
– Βύθια – Βουλοµένο –
Σβύνου κλπ & πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενες περιοχές Κασάνεβα
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης Χαρχατούρα αρδευόµενες
περιοχές Σκάλα – Φεγγίτης -Χαρχατούρα - Μαρίνου & πηγή Βιτόµυλος
αρδευόµενη περιοχή Αγ.
Γεώργιος
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης Χαρχατούρα αρδευόµενες
περιοχές Σκάλα – Φεγγίτης -Χαρχατούρα - Μαρίνου & πηγή Βιτόµυλος
αρδευόµενη περιοχή Αγ.
Γεώργιος
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης Χαρχατούρα αρδευόµενες
περιοχές Σκάλα – Φεγγίτης -Χαρχατούρα - Μαρίνου & πηγή Βιτόµυλος
αρδευόµενη περιοχή Αγ.
Γεώργιος

18) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων
και συγκεκριµένα για την Α’ θέση υδρονοµέα µε τις πηγές Γουλά – Καρυά και Αγ. ∆ηµήτριο κατατέθηκε µια (1) αίτηση.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

1

Παναγιωτοπούλου

Ειρήνη

Βασίλειος

Α’ θέση: πηγές Γουλά –
Καρυά και Αγ. ∆ηµήτριο

19) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στις Τοπικές Κοινότητες Όασης & Συνεβρού κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1
2

Καυγάς
Σπυρόπουλος

Χαράλαµπος
Χαράλαµπος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Παναγιώτης
Άγγελος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Όασης & Συνεβρού
Τ.Κ. Όασης & Συνεβρού
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20) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Βελλάς κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Γούργαρη

Αργυρώ

Θωµάς

2

Καλύβα

Αγγελική

Ανδρέας

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Βελλάς (Θέση
«Σούβαλτο- ΜπορτσίλοΤσιλαρδί»)
Τ.Κ. Βελλάς (Θέση
«Σούβαλτο- ΜπορτσίλοΤσιλαρδί»)

21) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Μαµουσιάς
κατατέθηκε µία (1) αίτηση.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Θεοδωρόπουλος

Αργύριος

Μιχαήλ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Οικισµός ∆ερβενάκι
Τ.Κ. Μαµουσιάς

Β) Για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2018 έως 30/9/2018 ως εξής:
Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Πτέρης, έναν
(1) υπεύθυνο για το αυλάκι Μπουφούσκια – Σέλισσα και έναν (1) υπεύθυνο
για τον Οικισµό Αγίου Ανδρέα κατατέθηκαν δύο (2) αιτήσεις, µία (1) αίτηση για κάθε θέση
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Λαµπρακόπουλος

Σωτήριος

Γεώ ργιος

2

Κωνσταντινόπουλος

Ανδρέας

Γεώργιος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Αυλάκι ΜπουφούσκιαΣέλισσα
Οικισµός Αγίου Ανδρέα

Εισηγούµαι στο σώµα, σύµφωνα µε τις παραπάνω αιτήσεις που κατατέθηκαν
στο ∆ήµο Αιγιαλείας, κατά την επιλογή να ληφθούν υπόψη τα εξής:
Α. Υποβλήθηκαν σαράντα έξι (46) αιτήσεις µε όλα τα δικαιολογητικά.
Β. Εξ΄ αυτών οι παρακάτω έχουν καταθέσει Υπεύθυνη ∆ήλωση αντί Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών, µε την οποία δηλώνουν ότι θα τον προσκοµίσουν κατά το διορισµό τους ως υδρονοµείς, ήτοι:
1. Αποστολόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου
2. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ηλία
3. Αλεξόπουλος Άγγελος του Σταύρου
4. Γιαννόπουλος Χαρίλαος του Μιχαήλ
5. Γούργαρη Αργυρώ του Θωµά
6. Ηλιόπουλος Σπύρος του Ηλία
7. Θεοδωρόπουλος Αργύριος του Μιχαήλ
8. Καλύβα Αγγελική του Ανδρέα
9. Καστής Αναστάσιος του Γρηγορίου
10. Καυγάς Χαράλαµπος του Παναγιώτη
11. Κούρτης Νικόλαος του Βασιλείου
12. Κωνσταντινόπουλος Ανδρέας του Γεωργίου
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13. Λαµπρακοπούλος Σωτήριος του Γεωργίου
14. Λάππας Ανδρέας του Βασιλείου
15. Μητρόπουλος Βασίλειος του Χρήστου
16. Μητροπούλου Σοφία του ∆ηµητρίου
17. Μπαρπαλιάς Απόστολος του Παναγιώτη
18. Παναγιωτοπούλου Ειρήνη του Βασιλείου
19. Πολυδώρου Σπυρίδων του Γεωργίου
20. Σταυρόπουλος Άγγελος του Μιχαήλ
21. Τσαπικούνης Νικόλαος του Απόστολου ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τα άρθρα 6 και 7 του
Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων», τις διατάξεις του άρθρου
58 παρ. 5 του Ν. 3966/ 2011,τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/
07,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, το αριθ.
πρωτ. 2/31029/ ∆ΕΠ-06-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών,
µε το οποία καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και των
ΟΤΑ, την υπ’ αριθ. 12/2018 προηγούµενη απόφασή του, µε την οποία
αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονοµικών οργάνων, ο ορισµός
του χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου έτους 2018, ο
αριθµός των θέσεων υδρονοµέων, ο τοµέας για τον οποίο προορίζεται
κάθε θέση, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ. 24643/9-03-2018
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου, την υπ’ αριθ. πρωτ.6290/12-3-2018 ανακοίνωση / πρόσκληση του ∆ήµου Αιγιαλείας, για την πρόσληψη τριάντα
τριών (33) θέσεων υδρονοµέων, το σχετικό φάκελο µε όλες τις υποβληθείσες, αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά των ενδιαφεροµένων, τις προτάσεις-αποφάσεις των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: α) Βελλάς,
β) Νικολαιϊκων, γ) Καθολικού, δ) ΄Οασης-Συνεβρού, ε) Χρυσανθίου και
στ) Περιθωρίου, καθώς επίσης και την παρ.5 του άρθρου 65 του
Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «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) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Χρήστος Λαϊνάς, 3) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 4) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος και 6) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, πλην
του δηµοτικού συµβούλου κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλου, που δήλωσε
«παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006
∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος, µετά από διαλογική
συζήτηση, µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και µία (1) κατά,
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Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Την εκλογή-επιλογή των παρακάτω υδρονοµέων για την θερινή
αρδευτική περίοδο έτους 2018 του ∆ήµου Αιγιαλείας, αναλυτικά ως
εξής :
α) Για την αρδευτική περίοδο από 15/05/2018 έως 15/10/2018
1) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου & ∆ηµητρόπουλου ο κ.:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Τριανταφυλλόπουλος

1

Αθανάσιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Χρήστος

Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου & ∆ηµητρόπουλου

2) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Λόγγου ο κ.:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Σωτηρόπουλος

Ανδρέας

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Νικόλαος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Λόγγου

3)Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στις Τοπικές Κοινότητες Βουτσίµου &
Πλατάνου ο κ.:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

1

Κουκούσης

Κωνσταντίνος

Σωτήριος

Τ.Κ. Βουτσίµου & Πλατάνου

4) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Παρ. Πλατάνου και συγκεκριµένα για τις περιοχές Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες,
Σήκωµα και Τράπεζος ο κ.:

Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΟ

Παπαναγιώτου

ΟΝΟΜΑ

Γεώργιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου (περιοχές Φαγιά, Κέρβα, Άη
Αριστοτέλης
Γιώργη, Ρίζες, Σήκωµα
και Τράπεζος)

.
5) Για τις πέντε (5) θέσεις υδρονοµέων στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιακοπτού εκ των οποίων τέσσερις (4) θέσεις για την πεδινή έκταση (α) Μαυροσυκιά – Παγιαναίικα, β) Ελληνικό, γ) Αρβανιτάκη & δ) Ραλαίϊκα) και
µία (1) θέση για την ορεινή έκταση (οικισµός Κερνίτσας – Κάστρου) οι
κ.κ:
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

∆ηµόπουλος

Ηλίας

Σπήλιος

2

∆ηµόπουλος

Άγγελος

Σπήλιος

3

Ανδρουτσόπουλος

Αργύριος

Βασίλειος

4

Αγγελόπουλος

Χρήστος

Γεώργιος

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ
Κοµνηνού

1

ΟΝΟΜΑ
Ιωάννα

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Πεδινή έκταση: Θέση
Μαυροσυκιά Παγιαναιικα
Πεδινή έκταση: Θέση
Ελληνικό
Πεδινή έκταση: Θέση
Αρβανιτάκη
Πεδινή έκταση: Θέση
Ραλαίϊκα

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Αναστάσιος

Ορεινή έκταση: Θέση
οικισµός Κερνίτσας–
Κάστρου

6) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων, µία (1) για εντός του χωριού κτήµατα και µία (1) για την περιοχή
Καρτέρια οι κ.κ.:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Μητρόπουλος

Βασίλειος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Χρήστος

2

Ροδόπουλος

Βασίλειος

Γεώργιος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Περιοχή Καρτέρια
Εντός του χωριού κτήµατα

7) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Νικολαίϊκων ο
κ.:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Πετρόπουλος

Μιχαήλ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Ιωάννης

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Νικολαίϊκων

8) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Ροδιάς, µία
(1) θέση για Παλαιά Ροδιά και µία (1) θέση για Καλογερική εµπολήΠεριθωρινά οι κ.κ:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Πασχάκη

Αικατερίνη

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Γεώργιος

2

Πετρούτσος

Κωνσταντίνος

Ιωάννης

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Θέση παλαιά Ροδιά
Θέση Καλογερική Εµπολή-Περιθωρινά
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9) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Ριζόµυλου ο κ.:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Θεοφανοπούλου

Παναγιώτα

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Λεωνίδας

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Ριζόµυλου

10) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Άνω ∆ιακοπτού και συγκεκριµένα για τους δύο (2) τοµείς στο Άνω και Κάτω Αύλακα ο κ.:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ
Γιαννόπουλος

1.

ΟΝΟΜΑ
Παναγιώτης

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Άγγελος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Άνω και Κάτω Αύλακα

11) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα
και συγκεκριµένα: α) µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Α’ τοµέα ποταµό
«Κερυνίτη», β) µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Β’ τοµέα ποταµό «Βουραϊκό» (Λαγκάδα και χωριό, Περακάµπος–Πελαλίστρα) οι κ.κ:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Κανελλόπουλος

Ιωάννης

2

Αργυρόπουλος

Κωνσταντίνος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Χαρίλαος

Ηλίας

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Α΄ τοµέας: ποταµός
«Κερυνίτης»
Β΄ τοµέας: ποταµό
«Βουραϊκό» (Λαγκάδα
και χωριό, Περακάµπος& Πηλαλίστρα),

12) Για την µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Ελίκης ο κ.:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

∆ηµακόπουλος

1

ΟΝΟΜΑ

Αθανάσιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Βασίλειος

Αρδευτικό νερό χειµάρρου «Κερυνίτη» & αρδευτική
γεώτρηση
«Χούσιου»

13) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Τράπεζας ο
κ.:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Καστής

Αναστάσιος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Γρηγόριος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Τράπεζας
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14) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Καθολικού ο
κ:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1

Σπανός

Νεοκλής

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Βασίλειος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Άνω & Κάτω Αύλακας

15) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Ροδοδάφνης
ο κ.:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

1.

Γιαννόπουλος

Χαρίλαος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ
Μιχαήλ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
∆.Κ. Ροδοδάφνης

16) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Αιγών και
συγκεκριµένα για τον πρώτο τοµέα της Α’ θέσης µε τα αυλάκια Λόγγος,
Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια και για
το δεύτερο τοµέα της Β΄ θέσης για τα αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καµάρι οι κ.κ.:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Αποστολόπουλος

Γεώργιος

Βασίλειος

2

Νικολάου

Παναγιώτης

Βασίλειος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Α’ θέση: αυλάκια Λόγγος, Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος
Ταξιάρχης και Σάρνια
Β’ θέση: αυλάκια άνω
και κάτω Πλακόπετρα,
Καλλιάνικο, Κοτσίκο,
Κάτω Γειτονιά και Καµάρι

17) Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου και συγκεκριµένα για: α) Πηγή Κενέζας αρδευόµενη περιοχή εντός
των ορίων της Κοινότητας, και από τα περισσεύµατα της προαναφερθείσας πηγής δια µέσω δεξαµενής, αρδευόµενες περιοχές Προφήτης Ηλίας –
Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια – Βύθια – Βουλοµένο – Σβύνου κλπ & Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενες περιοχές Κασάνεβα µία (1) θέση, β) Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές
Σκάλα – Φεγγίτης -Χαρχατούρα – Μαρίνου & Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη περιοχή Αγ. Γεώργιος µία (1) θέση οι κ.κ :

Α/Α

1

ΕΠΩΝΥΜΟ

Κούρτης

ΟΝΟΜΑ

Νικόλαος

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Βασίλειος

Πηγή Κενέζας αρδευόµενη περιοχή εντός των
ορίων της Κοινότητας,
και από τα περισσεύµα14

τα της προαναφερθείσας
πηγής δια µέσω δεξαµενής, αρδευόµενες περιοχές Προφήτης Ηλίας –
Αχλαδιάς – Βλάχος Μπακέσι – Ξαµήλια –
Βύθια – Βουλοµένο –
Σβύνου κλπ & πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενες
περιοχές Κασάνεβα

Μητροπούλου

2

Σοφία

∆ηµήτριος

Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης
- Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές Σκάλα –
Φεγγίτης -Χαρχατούρα Μαρίνου & πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη περιοχή Αγ. Γεώργιος

18) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων
και συγκεκριµένα για την Α’ θέση υδρονοµέα µε τις πηγές Γουλά- Καρυά
και Αγ. ∆ηµήτριο η κα:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ
Παναγιωτοπούλου

1

ΟΝΟΜΑ
Ειρήνη

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Βασίλειος

Α’ θέση: πηγές Γουλά
– Καρυά και Αγ. ∆ηµήτριο

19) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στις Τοπικές Κοινότητες Όασης &
Συνεβρού ο κ.:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Καυγάς

Χαράλαµπος

Παναγιώτης

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Τ.Κ. Όασης & Συνεβρού

20) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Βελλάς η κα:
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΟ
Γούργαρη

ΟΝΟΜΑ
Αργυρώ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

Θωµάς

Τ.Κ. Βελλάς (θέση
«Σούβαλτο-ΜπορτσίλοΤσιλαρδί»)
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21) Για τη µία (1) θέση υδρονοµέα στην Τοπική Κοινότητα Μαµουσιάς ο
κ. :

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Θεοδωρόπουλος

Αργύριος

Μιχαήλ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Οικισµός ∆ερβενάκι
Τ.Κ. Μαµουσιάς

Β) Για την αρδευτική περίοδο από 01/06/2018 έως 30-09-2018
Για τις δύο (2) θέσεις υδρονοµέων στην Τοπική Κοινότητα Πτέρης, έναν
(1) υπεύθυνο για το αυλάκι Μπουφούσκια – Σέλισσα και έναν (1) υπεύθυνο για τον Οικισµό Αγίου Ανδρέα οι κ..κ:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

1

Λαµπρακόπουλος

Σωτήριος

Γεώργιος

2

Κωνσταντινόπουλος

Ανδρέας

Γεώργιος

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Αυλάκι ΜπουφούσκιαΣέλισσα
Οικισµός Αγίου Ανδρέα

-Όσοι εκ των ανωτέρω επιλεγέντων έχουν καταθέσει Υπεύθυνη ∆ήλωση αντί Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών, υποχρεούνται να το προσκοµίσουν κατά το διορισµό τους ως υδρονοµείς.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 173/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018

Απόφαση 175
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
20)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2)
Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.7905/29.03.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον
κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους
κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα,
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3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)∆ηµήτριος
Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,
8)Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 10)Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
4)Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5)Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.164 έως και 176)

2

Α∆Α: ΩΙΖΘΩ6Χ-Υ5Ξ

Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης «περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου».
2. Την παρ.1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί δυνατότητας στους ΟΤΑ, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, να προσλαµβάνουν προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του ν. 4071/2012, σύµφωνα
µε τις οποίες εξαιρείται από την υποχρέωση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 η
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δυο (2) µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2 του Ν.4325/15 περί εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών από την αναστολή διορισµών και προσλήψεων.
5. Το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε Ν.3812/2009, περί εξαίρεσης των
δίµηνων συµβάσεων από τις διατάξεις του ν. 2190/94.
6. Τις αυξηµένες ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας για πρόσληψη
έκτακτου προσωπικού για κάλυψη εποχικών αναγκών έτους 2018 λόγω
έλλειψης µόνιµου προσωπικού και εν όψει και της θερινής περιόδου και
πιο συγκεκριµένα για τον καθαρισµό των δηµοτικών οδών και την αποκατάσταση του οδοστρώµατος (επούλωση λάκκων) λόγω και των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειµώνα και την αποµάκρυνση
των φερτών υλικών, µπαζών.
7. Την αριθ.37/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του ν.
3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
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8. Το αριθ.πρωτ.54530-54518/23-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου που
αφορά τη µη έγκριση της ανωτέρω απόφασης λόγω «αιτήµατος κάλυψης
της ίδιας ανάγκης από τις ίδιες ειδικότητες µε σύναψη δυο διαδοχικών
συµβάσεων δίµηνης διάρκειας …θα πρέπει τόσο η πρόσληψη όσο και απασχόληση προσωπικού να είναι επίκαιρη και να συνδέεται άµεσα, λειτουργικά και χρονικά µε την εξυπηρέτηση των πρόσκαιρων εποχικών αναγκών ….».
9. Την ανάγκη έκδοσης νέας απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου,
διάρκειας δύο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του ν.3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας ως κάτωθι:
• ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• ∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Για την περίοδο από 01.06.2018 έως 31.07.2018.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
Εισηγούµαι την πρόσληψη οκτώ (8) ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του ν.3584/
07 για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου µας µε τις κάτωθι ειδικότητες:
ΕΞΙ (6) ΑΤΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για το χρονικό διάστηµα
από 01.06.2018 έως
31.07.2018

∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων εποχικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας έτους 2018 εν όψει και της θερινής περιόδου και πιο συγκεκριµένα
για τον καθαρισµό των δηµοτικών οδών και την αποκατάσταση του οδοστρώµατος (επούλωση λάκκων) λόγω και των έντονων βροχοπτώσεων
κατά τη διάρκεια του χειµώνα και την αποµάκρυνση των φερτών υλικών,
µπαζών.
Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού, συνόλου οκτώ (8) ατόµων, θα βαρύνει τους Κ.Α.
30-6041 (Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) ποσού
32.400,00 € και Κ.Α.30-6054 ποσού 9.000,00 € (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, σύµφωνα µε την αριθ.4664/26-02-2018
Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την πρόβλεψη
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πιστώσεων και τις αριθ. Α-315 (26/2/2018) και Α-316 (26/2/2018) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του α)την υπ’αριθ.37/2018 απόφασή του περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, β)το υπ’ αριθ.πρωτ.54530/
23.03.2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, σύµφωνα µε το οποίο δεν είναι
δυνατή η έγκριση της ανωτέρω απόφασης για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, γ)την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας
Ι.∆.Ο.Χ., διάρκειας δύο µηνών, δεδοµένου ότι τόσο η πρόσληψη όσο και
η απασχόληση είναι επίκαιρη και συνδέεται άµεσα, λειτουργικά και χρονικά, µε την εξυπηρέτηση πρόσκαιρων-εποχικών αναγκών έτους 2018
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, οι οποίες και επιβάλλουν την απασχόληση του εν λόγω προσωπικού αφενός µεν ενόψει
της θερινής περιόδου και αφετέρου δε λόγω έλλειψης µόνιµου προσωπικού, δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.4664/26.02.2018 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, περί ύπαρξης πιστώσεων στον
προϋπολογισµό ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, ε)τις υπ’ αριθ.Α-315 & Α-316/26.02.2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
στ)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/
τ.Α/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ζ)της παρ.22 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012
(Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ», η)της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47/τ.
Α/11.05.2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις», θ)του εδ.ιε της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/
2009 (Φ.Ε.Κ.234/τ.Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» και ι)του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από την συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Χρήστος
Λαϊνάς, 3)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 4)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
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Την πρόσληψη οκτώ (8) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) για το χρονικό διάστηµα από 01.
06.2018 έως 31.07.2018, ήτοι διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας εν όψει της θερινής περιόδου και
πιο συγκεκριµένα για τον καθαρισµό των δηµοτικών οδών και την αποκατάσταση του οδοστρώµατος (επούλωση λάκκων) λόγω και των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειµώνα και την αποµάκρυνση
των φερτών υλικών, µπαζών, µε τις κάτωθι ειδικότητες:
1)Έξι (6) άτοµα Κλάδου/Κατηγορίας Υ.Ε. εργατών διαφόρων βοηθητικών εργασιών.
2)∆ύο (2) άτοµα Κλάδου/Κατηγορίας ∆.Ε. οδηγών.
Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, συνόλου οκτώ (8) ατόµων, θα βαρύνει τους κάτωθι
Κ.Α. του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018:
30-6041.001 (Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου)
ποσού 32.400,00 €.
30-6054.001 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) ποσού 9.000,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 175/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
2 Απριλίου 2018

Απόφαση 176
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 19)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
20)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δύο (2)
Απριλίου 2018, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.7905/29.03.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον
κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους
κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ανδρέας Σοφέτης, ∆.Κ. Αιγίου, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα,
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3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας, 4)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 5)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 6)∆ηµήτριος
Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών,
8)Γεώργιος Γιαλαµάς, Τ.Κ. Όασης, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 10)Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ. Συνεβρού και 11)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 2)Γεώργιος Ντίνος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
4)Μαρία Παπαχριστοπούλου και 5)Χρήστος Γούτος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας και 3)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.164 έως και 176)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης «περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου».
2. Την παρ.1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί δυνατότητας στους ΟΤΑ, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, να προσλαµβάνουν προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας
µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ.22 του ν. 4071/2012, σύµφωνα
µε τις οποίες εξαιρείται από την υποχρέωση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 η
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, της οποίας
η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2 του Ν.4325/15 περί εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών από την αναστολή διορισµών και προσλήψεων.
5. Το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε Ν.3812/2009, περί εξαίρεσης των
δίµηνων συµβάσεων από τις διατάξεις του ν. 2190/94.
6. Τις αυξηµένες ανάγκες του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας για πρόσληψη προσωπικού ορισµένου χρόνου έτους 2018 που αφορούν την αντιµετώπιση πρόσκαιρων, εποχικών αναγκών πρόληψης πυρκαγιών, τον καθαρισµό των δασών και των περιαστικών περιοχών από ξερά χόρτα καθώς και για τις ανάγκες καθαρισµού-καλλωπισµού των ακτών από τη ρύπανση που προκαλείται από τους επισκέπτες αυτών, κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.
7. Την αριθ.38/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του ν.
3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς
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Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
8. Το αριθ.πρωτ.54530-54518/23-03-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου που
αφορά τη µη έγκριση της ανωτέρω απόφασης λόγω «αιτήµατος κάλυψης
της ίδιας ανάγκης από τις ίδιες ειδικότητες µε σύναψη δύο διαδοχικών
συµβάσεων δίµηνης διάρκειας …θα πρέπει τόσο η πρόσληψη όσο και απασχόληση προσωπικού να είναι επίκαιρη και να συνδέεται άµεσα, λειτουργικά και χρονικά µε την εξυπηρέτηση των πρόσκαιρων εποχικών αναγκών ….».
9. Την ανάγκη έκδοσης νέας απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης
προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου,
διάρκειας δύο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του ν.3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας ως κάτωθι:
ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΕΝΑΣ (1)∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)
Για την περίοδο από 01.06.2018 έως 31.07.2018.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
Εισηγούµαι την πρόσληψη οκτώ (8) ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του ν.3584/
07 για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου µας µε τις κάτωθι ειδικότητες:
ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Για το χρονικό διάστηµα
από 01.06.2018 έως
31.07.2018

∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ
ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΕΝΑΝ (1) ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
(ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ)
Το ανωτέρω προσωπικό θα προσληφθεί για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων εποχικών αναγκών που αφορούν τον καθαρισµό των δασών και
των περιαστικών περιοχών από ξερά χόρτα για την αποφυγή πυρκαγιών
καθώς και για τις ανάγκες καθαρισµού-καλλωπισµού των ακτών από τη
ρύπανση που προκαλείται από τους επισκέπτες αυτών, κατά την διάρκεια
της καλοκαιρινής περιόδου.
Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού, συνόλου οκτώ (8) ατόµων, θα βαρύνει τους Κ.Α.
35-6041 (Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) ποσού
31.000,00 € και Κ.Α.35-6054 ποσού 9.000,00 € (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, σύµφωνα µε την αριθ.4670/26-02-2018
4
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Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την πρόβλεψη
πιστώσεων και τις αριθ.Α-318 (26/2/2018) και Α-319 (26/2/2018) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του α)την υπ’αριθ.38/2018 απόφασή του περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου
Αιγιαλείας, β)το υπ’ αριθ.πρωτ.54518/23.03.2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου, σύµφωνα µε το οποίο δεν είναι δυνατή η έγκριση της ανωτέρω απόφασης για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, γ)την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., διάρκειας δύο µηνών,
δεδοµένου ότι τόσο η πρόσληψη όσο και η απασχόληση είναι επίκαιρη
και συνδέεται άµεσα, λειτουργικά και χρονικά, µε την εξυπηρέτηση πρόσκαιρων-εποχικών αναγκών έτους 2018 του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, οι οποίες και επιβάλλουν την απασχόληση του εν λόγω προσωπικού ενόψει
της θερινής περιόδου, δ)την υπ’ αριθ.πρωτ.4670/26.02.2018 Βεβαίωση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, ε)τις υπ’ αριθ.Α-318 & Α-319/26.02.2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, στ)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.
3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ζ)της παρ.22 του άρθρου
12 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», η)της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4325/
2015 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α/11.05.2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», θ)του εδ.ιε της παρ.2 του άρθρου 1
του Ν.3812/2009 (Φ.Ε.Κ.234/τ.Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις» και ι)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από την συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Χρήστος Λαϊνάς, 3)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
5)Χρήστος Γούτος και 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, µετά από
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διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την πρόσληψη οκτώ (8) ατόµων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), για το χρονικό διάστηµα από 01.
06.2018 έως 31.07.2018, ήτοι διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση πρόσκαιρων και εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας εν όψει της
θερινής περιόδου έτους 2018 και πιο συγκεκριµένα για τον καθαρισµό
των δασών και των περιαστικών περιοχών από ξερά χόρτα για την αποφυγή πυρκαγιών καθώς και για τις ανάγκες καθαρισµού-καλλωπισµού
των ακτών από τη ρύπανση που προκαλείται από τους επισκέπτες αυτών,
µε τις κάτωθι ειδικότητες:
1)Πέντε (5) άτοµα Κλάδου/Κατηγορίας Υ.Ε. εργατών.
2)∆ύο (2) άτοµα Κλάδου/Κατηγορίας ∆.Ε. οδηγών.
3)Ένα (1) άτοµο ∆.Ε. χειριστών (γεωργικού ελκυστήρα).
Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, συνόλου οκτώ (8) ατόµων, θα βαρύνει τους κάτωθι
Κ.Α. του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018:
35-6041 (Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) ποσού 31.000,00 €.
35-6054 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου) ποσού 9.000,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 176/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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