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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Oκτωβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 627
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) Δημήτριο Καλαμίδα 6),
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Νικόλαο Θανασούλια, 13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14) Γεώργιο Γιοβά, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 17) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, χωρίς
την παρουσία του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 40005/23-10-2015 η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαμουσιάς,3) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων,4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντας & 5)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντι1
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πρόεδρος, 2) Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3) Δημήτριος
Μπούνιας ,4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος , 5) Παναγιώτης Μαρινόπουλος
6) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος , 7) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος ,8)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 9) Χρήστος Γούτος ,10) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13) Βασίλειος Τομαράς, 14)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 15)
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 16) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 627 έως και 633 )
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ανανέωσης όρων σύμβασης με την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) ».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., επειδή άμεσα πρέπει να
προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στην ανανέωση των όρων σύμβασης με την
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε., λόγω καταληκτικής ημερομηνίας (30-10-2015), ανακοινώνει το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Αθανασίου Παναγόπουλου, Δημάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Ο Δήμος Αιγίου στις 30.04.2004 υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» (εγκεκριμένος
φορέας του ΥΠΕΧΩΔΕ), προκειμένου να ενταχθεί στο Σύστημα Συλλογής Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ανακύκλωσης, στα πλαίσια εφαρμογής
του Ν.2939/06.08.2001 (ΦΕΚ 179/06.08.2001 τεύχος Α’).
Στο κεφάλαιο ΣΤ άρθρο 1 της σύμβασης αυτής αναφέρεται: «Η παρούσα σύμβαση Συνεργασίας συνάπτεται για χρονική διάρκεια εξ (6) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της» ενώ στο ίδιο κεφάλαιο και στο άρθρο 2 αναφέρονται «Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται αυτομάτως για διαδοχικές
εξαετείς περιόδους εκτός και εάν έξι (06) μήνες προ της λήξεως είτε της
αρχικής διαρκείας της παρούσας είτε εκάστης διαδοχικής περιόδου, οποιοδήποτε από τα Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο Μέρος ότι δεν
επιθυμεί την παράταση της παρούσας.»
Ο Δήμος μας στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης και ειδικότερα
σύμφωνα με το κεφ. Ε. παρ. 1.1 «…θα εκτελεί με δικό του προσωπικό
και μέσα που τίθενται στην διάθεσή του από την ΕΕΑΑ, τις εργασίες
συλλογής και μεταφοράς των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας της
περιοχής του Δήμου στο κέντρο Ανακύκλωσης…»
Ως γνωστό στο Δήμο μας από την ΕΕΑΑ παρέχονται οι κάδοι ανακύκλωσης και μόνο, ενώ τα containers για την συγκέντρωση και την μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας τα διαθέτει έως τώρα ο Δήμος.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας (ήτοι 30.10.2015) και χωρίς κάποια έγγραφη όχληση από το Δήμο μας η υπάρχουσα σύμβαση θα παραταθεί αυτομάτως με τους υπάρχοντες όρους.
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Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανανέωση των όρων της σύμβασης
προκειμένου όπως συμπεριληφθούν επακριβώς στους υπάρχοντες όρους
τα κάτωθι ανταποδοτικά οφέλη προς τον Δήμο από την ΕΕΑΑ Α.Ε.:
- Παροχή press container
- Παροχή απορριμματοκιβωτίων
- Παροχή πλαστικών πράσινων κάδων πλέον των μπλε.
Επιπρόσθετα παρακαλούμε όπως εγκρίνετε να μου παρασχεθεί
σχετική εξουσιοδότηση ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Αιγιαλείας
εφόσον επέλθει συμφωνία και από τα δύο μέρη για την υπογραφή της
ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης με τα ανωτέρω ανταποδοτικά
οφέλη στο σύνολο ή μέρος από αυτά για το Δήμο μας.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη του την από 30.04.2004 σύμβαση συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ του Δήμου με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο
«ΕΕΑΑ ΑΕ» (εγκεκριμένος φορέας του ΥΠΕΧΩΔΕ), προκειμένου να
ενταχθεί στο Σύστημα Συλλογής Εναλλακτικής Διαχείρισης – Ανακύκλωσης, το υπ’ αριθ.πρωτ.37944/6-10-15 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, το υπ’ αριθ.πρωτ.39078/14-10-15 έγγραφο της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του Ν.2939/06.08.2001
(ΦΕΚ 179/06.08.2001 τεύχος Α’) καθώς και του άρθρου 65 Ν.3852
/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην του δημοτικού
συμβούλου κ.Χρήστου Λαϊνά που καταψήφισε το θέμα, ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούρδος, μετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
α) Την ανανέωση των όρων της σύμβασης συνεργασίας για την
εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ του
Δήμου Αιγιαλείας με την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ»,
προκειμένου όπως συμπεριληφθούν επακριβώς στους υπάρχοντες όρους
τα κάτωθι ανταποδοτικά οφέλη προς τον Δήμο Αιγιαλείας από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Α.Ε.».:
- Παροχή press container
- Παροχή απορριμματοκιβωτίων
- Παροχή πλαστικών πράσινων κάδων πλέον των μπλε, &
β) Την εξουσιοδότηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, Δημάρχου
Αιγιαλείας, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Αιγιαλείας, εφόσον επέλθει συμφωνία και από τα δύο μέρη, για την υπογραφή της ανανέ4
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ωσης της υπάρχουσας σύμβασης με τα ανωτέρω ανταποδοτικά οφέλη
στο σύνολο ή μέρος από αυτά για το Δήμο Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 627/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Oκτωβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 628
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) Δημήτριο Καλαμίδα 6),
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Νικόλαο Θανασούλια, 13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14) Γεώργιο Γιοβά, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 17) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, χωρίς
την παρουσία του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 40005/23-10-2015 η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαμουσιάς,3) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων,4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα & 5)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντι1
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πρόεδρος, 2) Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3) Δημήτριος
Μπούνιας ,4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος , 5) Παναγιώτης Μαρινόπουλος
6) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος , 7) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος ,8)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 9) Χρήστος Γούτος ,10) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13) Βασίλειος Τομαράς, 14)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 15)
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 16) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 627 έως και 633 )
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Για το αντικείμενο: « Πρόσληψη προσωπικού (2 άτομα) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., επειδή άμεσα πρέπει να
προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στον καθορισμό ειδικοτήτων προσωπικού
που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας Ι.ΔΟ.Χ για την κάλυψη εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, λέγει ότι εσφαλμένα εκ παραδρομής αναγράφηκε ο τίτλος το ανωτέρω θέματος, ενώ το ορθό είναι «Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού που θα
προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών »,
στη συνέχεια ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, Δημάρχου, που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Εισηγούμαι στο σώμα προς ψήφιση τον καθορισμό ειδικοτήτων
του ανωτέρω προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , που θα
προσληφθεί στο Δήμο μας για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών . Ο καθορισμός των ειδικοτήτων του ανωτέρω
προσωπικού θα γίνει από το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.
Η πρόσληψη συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ
ΕΓΚΡ./84/20607/29-07-2015 απόφαση της Επιτροπής του άρθ. 2 παρ. 1
της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΆΡΘΡ. 20 του Ν. 4305/2014) όπου εγκρίθηκε η
πρόσληψη (2) δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τα πέντε (5) στο σύνολο που είχαμε αρχικά αιτηθεί και
αποφασίσει με την αριθ. 204/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις των Ν. 4057/2012 και 4071/2012
για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας
που αφορούν στους τομείς επισκευής και συντήρησης ηλεκτροφωτισμού
και λόγω του ότι έχουν ανασταλεί οι διορισμοί προσωπικού κλάδων ΥΕ
και ΔΕ έως 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. ΣΤ
του Ν. 4093/2012 και το ότι οι προσλήψεις αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έγκριση της Επιτροπής του άρθ. 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΆΡΘΡ. 20 του Ν.
4305/2014, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με
την πρόσληψη των κάτωθι ειδικοτήτων διάρκειας (8) οκτώ μηνών:
● Ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρου,
Β΄Ομάδας, 2ης Ειδικότητας)
● Ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγου .
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Από την ανωτέρω πρόσληψη θα προκληθεί δαπάνη που θα βαρύνει τους ΚΑ 30-6041.001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2015 «Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου» ποσού
4.000,00 ευρώ και 30-6054.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 με
τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου» ποσού 1.200,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών.
Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες
στον Προϋπολογισμό έτους 2015.
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του
επόμενου έτους σε εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η -12-2015.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Δημάρχου Αιγιαλείας, είδε το υπ’ αριθ.πρωτ.12359/3-08-2015 έγγραφο του κ.Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
όπου εγκρίθηκε η πρόσληψη (2) δύο ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Δήμο Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη
του την υπ’ αριθ.204/2015 προηγούμενη απόφαση του, τις διατάξεις των
Ν.2190/1994 άρθρο 21, Ν.3812/2009 άρθρο 1,Ν.4325/2015 παρ.2 του
άρθρου 26, Ν. 4057/2012 και 4071/2012, τις διατάξεις της περ. 3 της
παρ. ΣΤ του Ν. 4093/2012 και το ότι οι προσλήψεις αυτές θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έγκριση της
Επιτροπής του άρθ. 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΆΡΘΡ. 20 του Ν.
4305/2014), την υπ’ αριθ.πρωτ. 40067/23-10-2015 Βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου Μισθοδοσίας, καθώς και το άρθρο 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ενώ είχε αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ.Δημήτριος Μπούρδος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Τον Καθορισμό των παρακάτω ειδικοτήτων προσωπικού που θα
προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, που αφορούν στους τομείς επισκευής και
συντήρησης ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Αιγιαλείας, ως εξής:
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● Ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρου,
Β΄Ομάδας, 2ης Ειδικότητας)
● Ενός (1) ΔΕ Ηλεκτρολόγου .
2) Η δαπάνη που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που βαρύνουν τους ΚΑ 30-6041.001 του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 «Υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου»
ποσού 4.000,00 ευρώ και 30-6054.001 του δημοτικού προϋπολογισμού
οικ. έτους 2015 με τίτλο « Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου» ποσού 1.200,00 ευρώ για την κάλυψη
της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ.
40067/23-10-2015 Βεβαίωση του Τμήματος ΠροϋπολογισμούΛογιστηρίου Μισθοδοσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας.
3) Δεσμεύεται ότι ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2016), εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η -12-2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 628 /2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Oκτωβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 629
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) Δημήτριο Καλαμίδα 6),
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Νικόλαο Θανασούλια, 13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 14) Γεώργιο Γιοβά, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 17) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 18:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, χωρίς
την παρουσία του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 40005/23-10-2015 η οποία δημοσιεύθηκε
και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.:1) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμιτίκων, 2) Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαμουσιάς,3) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων,4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντας & 5)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντι1
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πρόεδρος, 2) Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3) Δημήτριος
Μπούνιας ,4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος , 5) Παναγιώτης Μαρινόπουλος
6) Βασίλειος Θεοφ. Χριστόπουλος , 7) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος ,8)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 9) Χρήστος Γούτος ,10) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13) Βασίλειος Τομαράς, 14)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 15)
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 16) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω o κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 627 έως και 633 )
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Για το αντικείμενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ποσού 21.068,12 € για «Καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων
τους καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα
με το Ν.3852/2010».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., επειδή άμεσα πρέπει να
προβεί ο Δήμος Αιγιαλείας στην αποδοχή της ανωτέρω πίστωσης για την
καταβολή καθυστερημένων μισθωμάτων των σχολικών μονάδων, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Με την αριθ. 35799/13-10-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης έγινε κατανομή στο Δήμο μας
ποσού 21.068,12 € για την «Καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 ».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 21.068,12 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Καταβολή μισθωμάτων των σχολικών
μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς,
σύμφωνα με το Ν.3852/2010 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.35799/13-10-2015 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010), ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούρδος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 21.068,12 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την «Καταβολή μισθωμάτων των σχολικών
μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς,
σύμφωνα με το Ν.3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 629/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:630
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14)Γεώργιο Γιοβά, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 17)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις
είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του
Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
με αριθ.πρωτ.40005/23.10.2015 η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο,
Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμιτίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαμουσιάς, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,
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4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3)Δημήτριος
Μπούνιας, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
13)Βασίλειος Τομαράς, 14)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 15)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 16)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
(αριθ.627 έως και 633)
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Για το αντικείμενο:«Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου
επί της τμηματικής μελέτης οριοθέτησης με τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης
για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη
Σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές του ποταμού».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώμα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται άμεσα η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των οριογραμμών και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου, το οποίο
απεφάνθη ομόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010). Στη συνέχεια ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της
Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το υπ’αριθ.πρωτ.37768/13.10.2015
έγγραφο του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ.
Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, το οποίο έχει ως εξής:
«Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό της, η Π.Δ.Ε./Γενική Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών/
Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας μας απέστειλε τμηματική Μελέτη οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Σελινούντα, προς γνωμοδότηση από
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, σύμφωνα με το Ν.4258/2014.
Η Μελέτη, η οποία έχει ελεγχθεί από την ανωτέρω Υπηρεσία, έχει
εκπονηθεί από τη σύμπραξη Μελετητών «Παπασπυροπούλου Κων/ναΚανονίδης Κοσμάς» και αντικείμενό της είναι η πρόταση καθορισμού οριογραμμών i)σε τμήμα μήκους 136 μ. στη θέση «Μύλοι Αγγελόπουλοι»
και ii)σε τμήμα μήκους 300μ. κατάντη της σιδηροδρομικής γραμμής.
Η Μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια της από 20.04.2015 (ΑΔΑ:
74ΘΛ7Λ6-5ΓΩ) σύμβασης με την Π.Δ.Ε. και έχει βασιστεί μεταξύ άλλων στα στοιχεία των εγκεκριμένων οριοθετήσεων για τον ποταμό Σελινούντα.
Παρακαλούμε για τη γνωμοδότησή σας, εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών στο άρθρο 3, παρ.2.3 του Ν.4258/2014, το οποίο ορίζει ότι
«Για τον καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται σύμφωνη γνώμη του
οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, σε χρονικό διάστημα ενός
μηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου».
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος εκθέτει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στη συζήτηση του εν λόγω θέματος μετέχει με δικαίωμα ψήφου
και ο κ. Ανδρέας Παπαγεωργίου, Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Σελινούντα Δήμου Αιγιαλείας, διότι πρόκειται για ειδικό θέμα που αφορά
την Κοινότητά του.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το υπ’αριθ.
πρωτ.37768/13.10.2015 έγγραφο του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρε3
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σιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και
έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.255300/4646/28.09.2015 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, την τμηματική Μελέτη με
τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές
του ποταμού», η οποία έχει ελεγχθεί από την ανωτέρω υπηρεσία και έχει
εκπονηθεί από τη σύμπραξη Μελετητών «Παπασπυροπούλου Κων/ναΚανονίδης Κοσμάς» βασιζόμενη μεταξύ άλλων στα στοιχεία των εγκεκριμένων οριοθετήσεων του ποταμού Σελινούντα, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της παρ.2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/2014 (Φ.Ε.Κ.94/τ.Α/14.
04.2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μπούρδος, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μιχαήλ Κωνσταντίνου ο οποίος καταψηφίζει το θέμα διότι η μελέτη είναι τμηματική και
όχι συνολική και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος
ψηφίζει λευκό, επομένως κατά πλειοψηφία με δέκα πέντε (15) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Αποφασίζει
Την έκφραση σύμφωνης γνώμης επί της τμηματικής μελέτης με
τίτλο: «Μελέτη οριοθέτησης για την κατασκευή έργου επείγοντα αντιπλημμυρικά Σελινούντα από τη σιδηροδρομική γραμμή έως τις εκβολές
του ποταμού», όπως έχει εκπονηθεί από τη σύμπραξη Μελετητών «Παπασπυροπούλου Κων/να-Κανονίδης Κοσμάς» και έχει ελεγχθεί από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 630/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτη-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:631
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14)Γεώργιο Γιοβά, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 17)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις
είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του
Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
με αριθ.πρωτ.40005/23.10.2015 η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο,
Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμιτίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαμουσιάς, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,

1

ΑΔΑ:7ΘΣΤΩ6Χ-ΤΗ0

4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3)Δημήτριος
Μπούνιας, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
13)Βασίλειος Τομαράς, 14)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 15)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 16)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
(αριθ.627 έως και 633)
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Για το αντικείμενο:«Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Παραλαβής του έργου Δημοτική Οδοποιία Δήμου Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώμα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται άμεσα η αντικατάσταση του Προέδρου
της Επιτροπής Παραλαβής του εν θέματι έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραλαβής του, το οποίο απεφάνθη ομόφωνα για τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010). Στη συνέχεια ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ.πρωτ.οικ.53109/6083 από 16.05.2013 Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνσης Διοίκησης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. Πάτρας με θέμα την συγκρότηση παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Ερινεού».
2. Το με αριθ.πρωτ.Ε3202/131150 από 28.08.2014 Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του φακέλου του έργου: «Δημοτική Οδοποιία
Δήμου Ερινεού».
3. Την ανάγκη αντικατάστασης του Προέδρου της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του εν θέματι έργου, κ. Καμπέρη Δημητρίου (λόγω απώλειας της ιδιότητας του Δημοτικού Συμβούλου), καθώς και
του αντικαταστάτη του κ. Κομνηνού Παναγιώτη (λόγω θανάτου),
με σκοπό την ολοκλήρωση διαδικασιών του εν θέματι έργου.
Σας παρακαλούμε όπως ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο
των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο και τον
αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή με την ιδιότητα του Προέδρου της».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την αριθ.πρωτ.οικ.
53109/6083/16.05.2013 Απόφαση του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης
& Ν.Π. Πάτρας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Ερινεού», το
υπ’αριθ.πρωτ.Ε3202/131150/28.08.2014 Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής του φακέλου του εν λόγω έργου, την ανάγκη αντικατάστασης
των Μελών της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του ανωτέρω έργου
του Προέδρου αυτής και του αναπληρωτή του, καθώς επίσης και τις δια3
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τάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.
2008), του άρθρου 16 του Π.Δ.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987), όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.
04.2014), του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011)
και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), μετά από την σχετική κλήρωση που διενεργήθηκε, με δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την αντικατάσταση του Προέδρου (λόγω απώλειας της ιδιότητας
του Δημοτικού Συμβούλου) της Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δήμου Ερινεού», καθώς επίσης και του αναπληρωτή
του (λόγω θανάτου), από τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους, όπως
προέκυψαν από το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας κλήρωσης:
• Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος με αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Μπούρδο, Δημοτικό Σύμβουλο.
Κατά τα λοιπά η ανωτέρω Επιτροπή παραμένει όπως είχε συγκροτηθεί με την υπ’αριθ.πρωτ.οικ.53109/6083/16.05.2013 Απόφαση του
Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ν.Π. Πάτρας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 631/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Οκτωβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:633
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14)Γεώργιο Γιοβά, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 17)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις
είκοσι έξι (26) Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του
Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
με αριθ.πρωτ.40005/23.10.2015 η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο,
Γενικό Γραμματέα του Δήμου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμιτίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαμουσιάς, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων,
4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα και 5)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
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Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3)Δημήτριος
Μπούνιας, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 11)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
13)Βασίλειος Τομαράς, 14)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 15)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 16)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
(αριθ.627 έως και 633)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευσης
του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, που θα πραγματοποιηθεί στα Καλύβια
Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρας στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2015 και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών μετακίνησης».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώμα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία θα εγκριθεί η μετακίνηση και η σχετική δαπάνη πριν από τη συμμετοχή του αρμοδίου Αντιδημάρχου στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων στις 07.11.2015, το οποίο απεφάνθη ομόφωνα για το κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010). Στη συνέχεια ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου:
«Σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης έτους 2015 από τον Πρόεδρο του Δικτύου, Δήμαρχου Δωρίδος, κ.
Γιώργου Καπεντζώνη και το γεγονός πως ο Δήμος Αιγιαλείας έχει στα
διοικητικά του όρια:
Α)Τη λίμνη του Τσιβλού που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της
Ακράτας και είναι μία από τις λίγες φυσικές ορεινές λίμνες της Ελλάδας,
η οποία απέχει γύρω στα 28 χιλιόμετρα από τον παραλιακό οικισμό της
Ακράτας και είναι σχετικά κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο Χελμού. Η
πανέμορφη αυτή λίμνη βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων. Η λίμνη βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού και ολόκληρη η προστατευόμενη περιοχή έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000.
Β)Τον υδροβιότοπο της Αλυκής που βρίσκεται δύο χιλιόμετρα ανατολικά από το κέντρο του Αιγίου. Είναι μία μικρή κλειστή λιμνοθάλασσα 180 στρεμμάτων. Φιλοξενεί κατά καιρούς περισσότερα από 120
είδη πουλιών: κύκνους, πάπιες, τσικνιάδες, γλαροειδή, χαλκόκοτες, φοινικόπτερα και πολλά άλλα.
Η λιμνοθάλασσα της Αλυκής Αιγίου είναι ενταγμένη στο δίκτυο
NATURA 2000 με τον κωδικό GR2320006.
Γ)Η δεύτερη θεματική ενότητα παρουσιάζει Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τα οποία είμαι αρμόδιος Αντιδήμαρχος και απαιτείται να συμμετέχω.
Σύμφωνα με
1) το άρθρο 140 του Ν.3463/06
2) τα άρθρα 1, 3, 4, 6, 8 και 9 του Ν.2685/99.
3) το άρθρο 72 παρ.1 Ν.3852/10.
Εισηγούμαι
Όπως εγκρίνετε:
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α) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2685/99 την εκτός έδρας μετακίνησης και την καταβολή των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης για την συμμετοχή μου στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που θα πραγματοποιηθεί στα Καλύβια
Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρα στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2015.
1. Έξοδα διαμονής: 52,82 € ανά ημέρα x 1 ημέρα (7/11/2015) =
52,82 €.
2. Ημερήσια αποζημίωση: 29,35 x 1 ημέρα (7/11/2015) = 29,35 € συν
το 1/3 της ημερ. αποζημίωσης για την ημέρα επιστροφής (8/11/
2015) 9,78€ συνολικά 39,13 €.
3. Το αντίτιμο εισιτηρίων Αίγιο-Καλύβια Πεζούλας με επιστροφή
59,00 €.
Τα ανωτέρω έξοδα συνολικού ποσού 150,95 € θα βαρύνουν τον
Κ.Α.00-6421 του Δημοτικού προϋπολογισμού του έτους 2015.
β)την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη παραπάνω δαπανών ποσού
150,95 € ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6421 των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με την Π.Α.Υ. Α-62/2015 για τη
μετακίνηση μου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ.6/06.10.2015 Πρόσκληση σύγκλησης Ετήσιας
Γενικής Συνέλευσης έτους 2015 του Προέδρου του Δικτύου Πόλεων με
Λίμνες, Δήμαρχου Δωρίδος, κ. Γεωργίου Καπεντζώνη, που θα πραγματοποιηθεί στα Καλύβια Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρας στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2015, την ανάγκη έγκριση της σχετικής δαπάνης, την υπ’αριθ.Α62/21.01.2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις
διατάξεις των άρθρου 1, 3, 4, 6, 8 & 9 του Ν.2685/1999 (Φ.Ε.Κ.35/τ.Α/
18.02.1999), των παρ.1 & 2 του άρθρου 140 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006) και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010), μετά από διαλογική συζήτηση, με δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Αιγιαλείας, κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, για τη συμμετοχή του στην Τακτική Γενική Συνέλευση του
Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που θα πραγματοποιηθεί στα Καλύβια Πεζούλας της Λίμνης Πλαστήρα στις επτά (7) και οκτώ (8) Νοεμβρίου
2015, όπου αναλυτικά έχουν ως εξής:
• Έξοδα διαμονής: 52,82 € ανά ημέρα x 1 ημέρα (07.11.2015) =
52,82 €.
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• Ημερήσια αποζημίωση: 29,35 x 1 ημέρα (07.11.2015) = 29,35 €
συν το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης για την ημέρα επιστροφής
(08.11.2015) 9,78 €, συνολικά 39,13 €.
• Το αντίτιμο εισιτηρίων Αίγιο-Καλύβια Πεζούλας με επιστροφή
59,00 €.
2)Την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση αντίστοιχης πίστωσης
συνολικού ποσού εκατόν πενήντα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών
(150,95 €) σε βάρος του Κ.Α.00-6421 εξόδων του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 633/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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