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Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Μαρτίου 2017

Απόφαση 145
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)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 16)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 17)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια, 20)Γεώργιο Ντίνο, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι δύο
(22) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.8835/17.03.2017, 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, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 4)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 5)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 6)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 8)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 9)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 10)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 11)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 12)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου
και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 2)Ευστράτιος Βαρδάκης και 3)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.110 έως και 151)
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για καθορισµό όρων και
προϋποθέσεων για την παραχώρηση δηµοτικών κτιρίων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα-φορείςσυλλόγους, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία
είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα του δήµου µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.
Επειδή στις αρµοδιότητες των δήµων είναι και η προαγωγή των
τοπικών συµφερόντων, είναι υπαρκτή η ανάγκη καθιέρωσης µιας συγκεκριµένης ακολουθούµενης από εδώ και στο εξής διαδικασίας για την αντιµετώπιση αιτηµάτων δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δηµοτικών ακινήτων-κτιρίων. Προκειµένου λοιπόν ο δήµος µας να αντιµετωπίσει µε
ενιαίο τρόπο και όχι µεµονωµένα ή αποσπασµατικά υποβαλλόµενα αιτήµατα διαφόρων φορέων ή συλλόγων για παραχώρηση της χρήσης δηµοτικών ακινήτων ή κτιρίων ή επιµέρους τµηµάτων αυτών, πρέπει να ληφθεί
σχετική απόφαση κανονιστικού χαρακτήρα και περιεχοµένου, ώστε να
ρυθµιστεί αντικειµενικά και στο πνεύµα των ανωτέρω διατάξεων. Ο δήµος µας θα δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων εφόσον κάθε φορά πληρούνται τα κάτωθι κριτήρια:
•
Η παραχώρηση θα γίνεται εφόσον η δραστηριότητα είναι κοινωφελής είτε προάγει τα τοπικά συµφέροντα.
•
Η δραστηριότητα να µην έχει σκοπό το κέρδος και να µην τείνει
στην επιδίωξη εξυπηρέτησης ορισµένου αριθµού ατόµων, αλλά να πραγµατοποιείται προς χάριν γενικότερου συµφέροντος.
•
Ο καταστατικός σκοπός του συλλόγου ή φορέα να επιβεβαιώνει
την ασκούµενη δραστηριότητα και κυρίως να µην υποκρύπτεται δραστηριότητα επαγγελµατικού χαρακτήρα.
•
Το ακίνητο να ευρίσκεται σε περιοχή που η παραχώρηση του θα
δίνει στην τοπική κοινωνία την ευχέρεια της συνάντησης-συνάθροισης
είτε σε ευκαιριακή είτε σε µονιµότερη και προγραµµατισµένη βάση.
•
Να µην έχει γίνει χρήση του ακινήτου από το ∆ήµο κατά την τελευταία πενταετία.
•
Να υπάρχει δέσµευση-εξασφάλιση πως ούτε για την επόµενη τριετία θα χρησιµοποιηθεί για ανάγκες του δήµου.
•
Σε περίπτωση παραχώρησης κτιρίου άνω των 40 τ.µ., να παραµένει πάντα διαθέσιµος ελεύθερος χώρος ιδίου περίπου εµβαδού µε τον παραχωρούµενο χώρο για τυχόν έκτακτη ανάγκη.
•
Να απαγορεύεται η παραπέρα παραχώρηση σε τρίτο.
•
Η παραχώρηση της χρήσης των δηµοτικών ακινήτων ή τµηµάτων
αυτών να ισχύει για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα τυχόν
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παράτασης κατόπιν επανεξέτασης του ζητήµατος και απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου. Εξαιρείται η παραχώρηση ακινήτων για
εξυπηρέτηση δράσεων φορέων µε κριτήριο την εποχικότητα, όπως εορτές Χριστουγέννων, Πάσχα, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες κ.α. που η
διάρκειά της δεν ξεπερνά τους δύο (2) µήνες και η οποία θα συνάδει µε
την προάσπιση κοινωνικών συµφερόντων είτε προς όφελος κοινωνικών
ευπαθών οµάδων.
•
Κατά τη διάρκεια ισχύς της δωρεάν παραχώρησης ο εκάστοτε φορέας-σύλλογος δεν θα έχει καµία οικονοµική απαίτηση από το δήµο και
θα επιβαρύνεται µε οποιοδήποτε επιπλέον έξοδο προκύψει από την παραχώρηση αυτή. Εξαιρείται η παραχώρηση για χρονική διάρκεια έως δύο
(2) µηνών όπου θα αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο κατά περίπτωση
για το αναφερόµενο θέµα.
•
Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών που θα θίγουν τη στατικότητα των ακινήτων καθώς και οποιαδήποτε προσθήκη χωρίς την έγκριση
του δήµου.
•
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου θα έχει την εποπτεία των εργασιών στα παραχωρούµενα ακίνητα και θα ενηµερώνει για
τυχόν παραβάσεις, αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών που µπορεί να προκληθούν. Για τις εν λόγω ζηµιές θα υποχρεούται ο εκάστοτε
φορέας-σύλλογος να τις έχει αποκαταστήσει µέχρι την παράδοση του ακινήτου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας ή ο σύλλογος στον οποίο έγινε η παραχώρηση δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν, ο δήµος άµεσα µπορεί να ανακαλεί την απόφαση παραχώρησης έστω και εάν
δεν έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε.
Οµοίως µπορεί να ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης για οποιοδήποτε σπουδαίο ή απρόβλεπτο λόγο που θα καθιστά απαραίτητη τη χρήση του ακινήτου από το δήµο.
Τον µήνα Μάιο, αποκλειστικά, κάθε έτους θα εξετάζονται τυχόν
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων
του δήµου, για λόγους αντικειµενικότητας και διαφάνειας. Παράλληλα
τον ίδιο µήνα κάθε έτους θα υποβάλλονται και αιτήσεις αναφορικά µε
την ανανέωση των υφιστάµενων παραχωρηµένων ακινήτων.
Κατά την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν συµπληρωµατικά της αίτησης τα εξής δικαιολογητικά, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία και ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων:

Καταστατικό του φορέα-συλλόγου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

Ισολογισµό ή Απολογισµό ή αντίστοιχα φορολογικές δηλώσεις
τριών τελευταίων ετών.

Φορολογική Ενηµερότητα.
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Σε περίπτωση που κατατεθούν αιτήµατα από ενδιαφερόµενους περισσοτέρων του ενός, αυτά θα αξιολογούνται από το δηµοτικό συµβούλιο
του δήµου, το οποίο θα λαµβάνει και την τελική απόφαση.
Οι ανωτέρω αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του δήµου.
Για τη µεταβατική αυτή περίοδο και µέχρι την υποβολή των αιτήσεων ενδιαφέροντος και τη λήψη απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου
δωρεάν παραχώρησης ακινήτων, θα ισχύσει η υφιστάµενη κατάσταση
παραχώρησης για ένα (1) επιπλέον έτος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την ανάγκη καθορισµού των όρων και των προϋποθέσεων για την
παραχώρηση δηµοτικών ακινήτων, προκειµένου να ακολουθείται µία συγκεκριµένη διαδικασία για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης αυτών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.
2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 4)Νικόλαος Θανασούλιας και πριν από την ψηφοφορία του θέµατος, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «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 τέσσερις (24) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων, για την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων, ως κατωτέρω:
•
Η παραχώρηση θα γίνεται εφόσον η δραστηριότητα είναι κοινωφελής είτε προάγει τα τοπικά συµφέροντα.
•
Η δραστηριότητα να µην έχει σκοπό το κέρδος και να µην τείνει
στην επιδίωξη εξυπηρέτησης ορισµένου αριθµού ατόµων, αλλά να πραγµατοποιείται προς χάριν γενικότερου συµφέροντος.
•
Ο καταστατικός σκοπός του συλλόγου ή φορέα να επιβεβαιώνει
την ασκούµενη δραστηριότητα και κυρίως να µην υποκρύπτεται δραστηριότητα επαγγελµατικού χαρακτήρα.
•
Το ακίνητο να ευρίσκεται σε περιοχή που η παραχώρησή του θα
δίνει στην τοπική κοινωνία την ευχέρεια της συνάντησης-συνάθροισης
είτε σε ευκαιριακή είτε σε µονιµότερη και προγραµµατισµένη βάση.
•
Να µην έχει γίνει χρήση του ακινήτου από το ∆ήµο κατά την τελευταία πενταετία.
5
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•
Να υπάρχει δέσµευση-εξασφάλιση πως ούτε για την επόµενη τριετία θα χρησιµοποιηθεί για ανάγκες του ∆ήµου.
•
Σε περίπτωση παραχώρησης κτιρίου άνω των 40,00 τ.µ., να παραµένει πάντα διαθέσιµος ελεύθερος χώρος ιδίου περίπου εµβαδού µε τον
παραχωρούµενο χώρο για τυχόν έκτακτη ανάγκη.
•
Να απαγορεύεται η παραπέρα παραχώρηση σε τρίτο.
•
Η παραχώρηση της χρήσης των δηµοτικών ακινήτων ή τµηµάτων
αυτών να ισχύει για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα τυχόν
παράτασης κατόπιν επανεξέτασης του ζητήµατος και απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας. Εξαιρείται η παραχώρηση ακινήτων για
εξυπηρέτηση δράσεων φορέων µε κριτήριο την εποχικότητα, όπως εορτές Χριστουγέννων, Πάσχα, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες κ.ά. που η
διάρκειά της δεν ξεπερνά τους δύο (2) µήνες και η οποία θα συνάδει µε
την προάσπιση κοινωνικών συµφερόντων είτε προς όφελος κοινωνικών
ευπαθών οµάδων.
•
Κατά τη διάρκεια ισχύς της δωρεάν παραχώρησης ο εκάστοτε φορέας-σύλλογος δεν θα έχει καµία οικονοµική απαίτηση από το ∆ήµο και
θα επιβαρύνεται µε οποιοδήποτε επιπλέον έξοδο προκύψει από την παραχώρηση αυτή. Εξαιρείται η παραχώρηση για χρονική διάρκεια έως δύο
(2) µηνών όπου θα αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατά περίπτωση
για το αναφερόµενο θέµα.
•
Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών που θα θίγουν τη στατικότητα των ακινήτων καθώς και οποιαδήποτε προσθήκη χωρίς την έγκριση
του δήµου.
•
Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, θα έχει την
εποπτεία των εργασιών στα παραχωρούµενα ακίνητα και θα ενηµερώνει
για τυχόν παραβάσεις, αλλά και για την αποκατάσταση των ζηµιών που
µπορεί να προκληθούν. Για τις εν λόγω ζηµιές θα υποχρεούται ο εκάστοτε φορέας-σύλλογος να τις έχει αποκαταστήσει µέχρι την παράδοση του
ακινήτου.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας ή ο σύλλογος στον οποίο έγινε η παραχώρηση δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που τέθηκαν, ο ∆ήµος άµεσα µπορεί να ανακαλεί την απόφαση παραχώρησης έστω και εάν
δεν έχει παρέλθει ο χρόνος για τον οποίο έγινε.
Οµοίως µπορεί να ανακληθεί η απόφαση παραχώρησης για οποιοδήποτε σπουδαίο ή απρόβλεπτο λόγο που θα καθιστά απαραίτητη τη χρήση του ακινήτου από το ∆ήµο.
Τον µήνα Μάιο, αποκλειστικά, κάθε έτους θα εξετάζονται τυχόν
αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων
του ∆ήµου, για λόγους αντικειµενικότητας και διαφάνειας. Παράλληλα
τον ίδιο µήνα κάθε έτους θα υποβάλλονται και αιτήσεις αναφορικά µε
την ανανέωση των υφιστάµενων παραχωρηµένων ακινήτων.
Κατά την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν συµπληρωµατικά της αίτησης τα εξής δικαιολογητικά, ώστε να εί6
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ναι εφικτή η επεξεργασία και ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων:

Καταστατικό του φορέα-συλλόγου και τυχόν τροποποιήσεις αυτού.

Ισολογισµό ή Απολογισµό ή αντίστοιχα φορολογικές δηλώσεις
τριών (3) τελευταίων ετών.

Φορολογική Ενηµερότητα.
Σε περίπτωση που κατατεθούν αιτήµατα από ενδιαφερόµενους περισσοτέρων του ενός, αυτά θα αξιολογούνται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, το οποίο θα λαµβάνει και την τελική απόφαση.
Οι ανωτέρω αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
Για τη µεταβατική αυτή περίοδο και µέχρι την υποβολή των αιτήσεων ενδιαφέροντος και τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
δωρεάν παραχώρησης ακινήτων, θα ισχύσει η υφιστάµενη κατάσταση
παραχώρησης για ένα (1) επιπλέον έτος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 145/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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