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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 94
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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 συζήτη-
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ση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση τρίτης (3ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ( 1 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει: α) το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 38/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας και β) Εισήγηση αρµοδίου Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. ∆ηµητρίου Καλαµίδα, για συµπλήρωση της
3ης αναµόρφωσης δηµοτικού προϋπολογισµού έτους 2016, που έχουν ως
εξής:
α) Το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 38/2016 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας :
«

Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει

Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την 3η
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2016, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Mε την
εγγραφή Κ.Α Εσόδου.
Έχοντας υπόψη την αριθ. 61077/7-12-2015 έκθεση της Α ∆.Ο.Υ. Πατρών για την
επιστροφή Φ.Π.Α. της απορροφηθείς δηµοτικής επιχείρησης «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΙΒΛΟΥ» και την εκταµίευση και κατάθεση στο ταµείο του ∆ήµου του
ποσού των 167.896,72 ευρώ την 02/02/2016 δηµιουργείται νέος Κ.Α. εσόδων ο οποίος δεν είχε εγγραφή κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2016 του ∆ήµου, ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιστρεπτέος Φ.Π.Α. τέως ∆ηµ. Επιχείρησης Τσιβλού
4219.002
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
167.896,72

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 239.686,01 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Με εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής επιτροπής προτείνεται η αναµόρφωση
του παρακάτω Κ.Α. έτσι ώστε ο ∆ήµος µας να αποκτήσει ψηφιοποιηµένο αρχείο
των αποφάσεων της οικονοµικής επιτροπής καθώς και των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έχει σαν αποτέλεσµα ελαχιστοποίηση χρόνου αρχειοθέτησης
και ανάκτησης πληροφοριών αφού το ποσό που είχε εγγραφεί αρχικά στον προϋπολογισµό δεν επαρκεί, µε αύξηση του ΚΑ, ως ακολούθως :
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6117.012

Ψηφιοποίηση αρχείου Αποφάσεων ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, Εγκριτικών κλπ
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
14.600,00
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 225.086,01 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε
στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 µε την ενίσχυση του κάτωθι
ΚΑ µε το ποσό των 15.000,00€, ποσό που κρίνεται αναγκαίο µε βάσει τις εγκατεστηµένες εφαρµογές και τις προβλεπόµενες που πρόκειται να εγκατασταθούν αφού το ποσό που αναγράφηκε
αρχικά στον προϋπολογισµό δεν επαρκεί, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
10-6266.012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιάλειας (RELEASE) & Μηχανογραφική Υποστήριξη Χρηστών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 210.086,01 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος, Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας δηµιουργείται νέος Κ.Α . για την κάλυψη της ανάγκης κοπής χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου
όπου κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 δεν είχε προβλεφτεί αντίστοιχο ποσό, ως ακολούθως
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΩΝ
Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοι35-6262.007
νόχρηστους χώρους της ∆.Ε Αιγίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €

5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 205.086,01 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
και συγκεκριµένα του τµήµατος Καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων δηµιουργείται νέος Κ.Α . για την κάλυψη της ανάγκης που έχει προκύψει
για την επισκευή της γεφυροπλάστιγγας που είναι εγκατεστηµένη στον Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας και είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία αυτού, µε παράλληλη µείωση
Κ.Α. όπου δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του κατά το 2016.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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20-6279.003
Συµπίεση απορριµµάτων στον ΣΜΑ ∆.Ε Αιγίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

-6.000,00

∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6662.000
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 205.086,01 €
6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε στην
αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση του ΚΑ που αφορά τις «∆απάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό» έτσι ώστε ο ∆ήµος µας να µπορεί να συµµετάσχει σε εκθέσεις αφού
κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6432

∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

1.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 204.086,01 €
7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Με την αρ. πρ. ∆23/23386/1487/23-6-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε από άποψη σκοπιµότητας η µεταβίβαση συνολικής πίστωσης 465.666,00€ η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την υλοποίηση αποκλειστικά και µόνο
του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 και την
2673/01 Κ.Υ.Α. για την αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισµό της 7-11-2014. Η παραπάνω πίστωση δεν εξαντλήθηκε στο έτος 2015, το υπολειπόµενο ποσό ύψους 175.742,00 θα
έπρεπε να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016, αυτό όµως δεν έγινε διότι ο προϋπολογισµός συντάχθηκε την 30-10-2015, µε αποτέλεσµα να µην γνωρίζουµε το υπόλοιπο
που δεν κατέστη δυνατό να απορροφηθεί έως την 31-12-2015 από τους δικαιούχους. Το ύψος του ανωτέρω ποσού πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016 ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισµό
της
00-6739.005
7-11-2014
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
175.742,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 28.344,01 €
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8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- δηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε
στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε τη δηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων µε τίτλο «Επικαιροποίηση µελετών ύδρευσης» όπου κρίνονται αναγκαίες για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Επικαιροποίηση µελετών ύδρευσης
7.500,00
25-7412.018
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 20.844,01 €
9.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Μισθοδοσίας και προκειµένου για την κάλυψη της
δαπάνης που αφορά την καταβολή αναδροµικών αποδοχών σε υπάλληλο της ∆ηµοτικής αστυνοµίας λόγου επαναφοράς του στην υπηρεσία, προτείνεται η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
50-8111

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.428,07

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 16.415,94 €
10. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων προτείνεται η δηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων µε
τίτλο «Εργασίες καταγραφής του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισµού και καλλωπιστικού φωτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας για εξεύρεση τρόπων βελτίωσης του και εξασφάλισης χρηµατοδότησης». Η ανωτέρω εργασία κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να
γίνουν εργασίες ώστε να δροµολογηθεί η αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών µε φωτιστικά νέας τεχνολογίας led, για εξοικονόµηση ενέργειας.
ως ακολούθως
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
20-6211.
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.000,00

∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:

6

Α∆Α: ΩΧΧΖΩ6Χ-7Γ9
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

20-6162.004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εργασίες καταγραφής του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισµού και καλλωπιστικού φωτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας για εξεύρεση τρόπων βελτίωσης του
και εξασφάλισης χρηµατοδότησης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 16.415,94 €
11.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Μισθοδοσίας και προκειµένου για την κάλυψη της
δαπάνης που αφορά τις δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού που προέκυψαν λόγω
της ραγδαίας αλλαγής νοµοθεσίας τόσο στο µισθολογικό κοµµάτι όσο και στο διαδικαστικό εκτέλεσης και σύνταξης προϋπολογισµού και οικονοµικών καταστάσεων καθώς και την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία νέου ΚΑ
ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµ00-6073
µετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια
2.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 14.415,94 €
12.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Μισθοδοσίας - Λογιστηρίου και
προκειµένου για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωση αιρετών, για µετακινήσεις που προκύπτουν από υπηρεσιακές ανάγκες, κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινού00-6421
µενων αιρετών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 12.415,94 €
13.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας και προκειµένου για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά την λήψη
δειγµάτων ύδατος σε 4 σηµεία (Αλυκή, ∆ιγιελιώτικα, Πούντα και Ελαιώνα) για την
µικροβιολογική ανάλυση των νερών κολύµβησης από 1-5-2016 έως 31-10-2016
προκειµένου να διατήρηση τη βράβευση των ακτών της µε τη «Γαλάζια Σηµαία» και
να έχει το δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για όλες τις παραπάνω ακτές και το
2017, προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως
ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
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Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπά - έξοδα τρίτων - αίτηση συµµετοχής στις
00-6162.005
γαλάζιες σηµαίες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 10.915,94 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 38/2016 »

β) Εισήγηση αρµοδίου Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ.∆ηµητρίου
Καλαµίδα, για συµπλήρωση της 3ης αναµόρφωσης δηµοτικού προϋπολογισµού έτους 2016:
«Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Κύριοι µε την απόφαση 38/16 της Οικονοµικής Επιτροπής προτείνεται η 3η
Αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. Έτους 2016, πλην όµως κατόπιν
της εξώδικής γνωστοποίησης – πρόσκληση -– δήλωση επιφύλαξη δικαιωµάτων των
εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ
(8)µηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα µε την ειδικότητα ΥΕ εργατών και σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Ν.4351/2015,αρ. 50 περί αυτοδίκαιης παράτασης των συµβάσεων
ορισµένου χρόνου στην υπηρεσία καθαριότητας, θα πρέπει να προβούµε άµεσα
στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης παράτασης των συµβάσεων ορισµένου χρόνου εικοσιενός (21) ατόµων που εµπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω αναφερόµενου νόµου έως και την 31/12/2016 και εποµένως προτείνεται η ενίσχυση του
ΚΑ εξόδων µε ισόποση µείωση του ΚΑ εξόδου όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Εισηγούµαι λοιπόν την συµπλήρωση της υπ’ αριθ 38/2016 απόφασης οικονοµικής επιτροπής µε την ενίσχυση και µείωση των παρακάτω Κ.Α ως εξής:
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
20-6211.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων
και παραγωγικής διαδικασίας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-123.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

20-6041
20-6054

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
98.000,00
25.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 10.915,94 €

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
υπ’αριθ. 38/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά την τρίτη (3η) αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, την Συµπληρωµατική Εισήγηση για την
υπ’ αριθ. 38/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του αρµοδίου
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής
κ. ∆ηµητρίου Καλαµίδα, δεδοµένου ότι τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής είναι και µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έλαβε υπόψη του
την υπ’ αριθ.740/2015 απόφασή του περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α) οικονοµικού έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 173387/
17779/28-12-2015 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.10/2016 προηγούµενη απόφασή
του, περί έγκρισης της 1ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ. πρωτ.14941/
1539/8-02-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.85/2016 προηγούµενη απόφασή
του, περί έγκρισης της 2ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικον. έτους 2016, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου
77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/23.07.2013), πλην των δηµοτικών
συµβούλων κ.κ.: 1) Ευστ.Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχ. Κωνσταντίνου, 3)
Βασ. Φιλιππόπουλου, 4) Βασ. Ανδρουτσόπουλου, 5) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου, 6)Χρ. Γούτου , 7)Θεοφ.Σπηλιόπουλου,8) ∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλου και 9) Χρ. Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα και των κ.κ.
10)Bασ. Τοµαρά και 11) ∆ηµ.Μπούρδου, οι οποίοι δήλωσαν «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, µετά
από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία µε είκοσι δύο (22) ψήφους
υπέρ,
Αποφασίζει
Την έγκριση της τρίτης (3ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, η οποία έχει ως παρακάτω:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- Mε την
εγγραφή Κ.Α Εσόδου.
Έχοντας υπόψη την αριθ. 61077/7-12-2015 έκθεση της Α ∆.Ο.Υ. Πατρών για την
επιστροφή Φ.Π.Α. της απορροφηθείς δηµοτικής επιχείρησης «Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΙΒΛΟΥ» και την εκταµίευση και κατάθεση στο ταµείο του ∆ήµου του
ποσού των 167.896,72 ευρώ την 02/02/2016 δηµιουργείται νέος Κ.Α. εσόδων ο οποίος δεν είχε εγγραφή κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2016 του ∆ήµου, ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
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Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Επιστρεπτέος Φ.Π.Α. τέως ∆ηµ. Επιχείρησης Τσιβλού

4219.002
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
167.896,72

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 239.686,01 €
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Με εισήγηση του προέδρου της Οικονοµικής επιτροπής προτείνεται η αναµόρφωση
του παρακάτω Κ.Α. έτσι ώστε ο ∆ήµος µας να αποκτήσει ψηφιοποιηµένο αρχείο
των αποφάσεων της οικονοµικής επιτροπής καθώς και των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έχει σαν αποτέλεσµα ελαχιστοποίηση χρόνου αρχειοθέτησης
και ανάκτησης πληροφοριών αφού το ποσό που είχε εγγραφεί αρχικά στον προϋπολογισµό δεν επαρκεί, µε αύξηση του ΚΑ, ως ακολούθως :
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6117.012

Ψηφιοποίηση αρχείου Αποφάσεων ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, Εγκριτικών κλπ
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
14.600,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 225.086,01 €
3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε
στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 µε την ενίσχυση του κάτωθι
ΚΑ µε το ποσό των 15.000,00€, ποσό που κρίνεται αναγκαίο µε βάσει τις εγκατεστηµένες εφαρµογές και τις προβλεπόµενες που πρόκειται να εγκατασταθούν αφού το ποσό που αναγράφηκε
αρχικά στον προϋπολογισµό δεν επαρκεί, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
10-6266.012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ετήσια αναβάθµιση εφαρµογών του ∆ήµου Αιγιάλειας (RELEASE) & Μηχανογραφική Υποστήριξη Χρηστών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 210.086,01 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος, Περιβάλλοντος,
Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας δηµιουργείται νέος Κ.Α . για την κάλυψη της ανάγκης κοπής χόρτων σε κοινοχρήστους χώρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου
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όπου κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 δεν είχε προβλεφτεί αντίστοιχο ποσό, ως ακολούθως
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΩΝ
Παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων σε κοι35-6262.007
νόχρηστους χώρους της ∆.Ε Αιγίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €

5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 205.086,01 €
5. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Έχοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
και συγκεκριµένα του τµήµατος Καθαρισµού κοινοχρήστων χώρων και ειδικών συνεργείων δηµιουργείται νέος Κ.Α . για την κάλυψη της ανάγκης που έχει προκύψει
για την επισκευή της γεφυροπλάστιγγας που είναι εγκατεστηµένη στον Χ.Υ.Τ.Α. Αιγείρας και είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία αυτού, µε παράλληλη µείωση
Κ.Α. όπου δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί στο σύνολο του κατά το 2016.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6279.003
Συµπίεση απορριµµάτων στον ΣΜΑ ∆.Ε Αιγίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-6.000,00

∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6662.000
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 205.086,01 €
6. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε στην
αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση του ΚΑ που αφορά τις «∆απάνες εκθέσεων στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό» έτσι ώστε ο ∆ήµος µας να µπορεί να συµµετάσχει σε εκθέσεις αφού
κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού δεν προβλέφθηκε σχετική πίστωση, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

00-6432

∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

1.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 204.086,01 €
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7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδων
Με την αρ. πρ. ∆23/23386/1487/23-6-2014 απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε από άποψη σκοπιµότητας η µεταβίβαση συνολικής πίστωσης 465.666,00€ η οποία κρίθηκε απαραίτητη για την υλοποίηση αποκλειστικά και µόνο
του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.∆. 57/73 και την
2673/01 Κ.Υ.Α. για την αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισµό της 7-11-2014. Η παραπάνω πίστωση δεν εξαντλήθηκε στο έτος 2015, το υπολειπόµενο ποσό ύψους 175.742,00 θα
έπρεπε να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016, αυτό όµως δεν έγινε διότι ο προϋπολογισµός συντάχθηκε την 30-10-2015, µε αποτέλεσµα να µην γνωρίζουµε το υπόλοιπο
που δεν κατέστη δυνατό να απορροφηθεί έως την 31-12-2015 από τους δικαιούχους. Το ύψος του ανωτέρω ποσού πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016 ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντικατάσταση οικοσκευών από τον σεισµό
της
00-6739.005
7-11-2014
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
175.742,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 28.344,01 €
8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- δηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της ∆/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & ΤΠΕ πρέπει να προβούµε
στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε τη δηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων µε τίτλο «Επικαιροποίηση µελετών ύδρευσης» όπου κρίνονται αναγκαίες για την σωστή και εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Επικαιροποίηση µελετών ύδρευσης
7.500,00
25-7412.018
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 20.844,01 €
9.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Μισθοδοσίας και προκειµένου για την κάλυψη της
δαπάνης που αφορά την καταβολή αναδροµικών αποδοχών σε υπάλληλο της ∆ηµοτικής αστυνοµίας λόγου επαναφοράς του στην υπηρεσία, προτείνεται η αναµόρφωση
του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
50-8111

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.428,07
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διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 16.415,94 €
10. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων προτείνεται η δηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων µε
τίτλο «Εργασίες καταγραφής του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισµού και καλλωπιστικού φωτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας για εξεύρεση τρόπων βελτίωσης του και εξασφάλισης χρηµατοδότησης». Η ανωτέρω εργασία κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να
γίνουν εργασίες ώστε να δροµολογηθεί η αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών µε φωτιστικά νέας τεχνολογίας led, για εξοικονόµηση ενέργειας.
ως ακολούθως
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
20-6211.
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εργασίες καταγραφής του υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισµού και καλλωπιστικού φωτισµού του ∆ή20-6162.004
µου Αιγιαλείας για εξεύρεση τρόπων βελτίωσης του
και εξασφάλισης χρηµατοδότησης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 16.415,94 €
11.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Μισθοδοσίας και προκειµένου για την κάλυψη της
δαπάνης που αφορά τις δαπάνες επιµόρφωσης προσωπικού που προέκυψαν λόγω
της ραγδαίας αλλαγής νοµοθεσίας τόσο στο µισθολογικό κοµµάτι όσο και στο διαδικαστικό εκτέλεσης και σύνταξης προϋπολογισµού και οικονοµικών καταστάσεων καθώς και την πρόσληψη νέων υπαλλήλων, κρίνεται αναγκαία η δηµιουργία νέου ΚΑ
ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµ00-6073
µετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια
2.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 14.415,94 €

12.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε ∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου
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Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Μισθοδοσίας - Λογιστηρίου και
προκειµένου για την κάλυψη οδοιπορικών εξόδων και αποζηµίωση αιρετών, για µετακινήσεις που προκύπτουν από υπηρεσιακές ανάγκες, κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία νέου ΚΑ εξόδων ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινού00-6421
µενων αιρετών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 12.415,94 €

13.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος Πρασίνου & Πολιτικής
Προστασίας και προκειµένου για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά την λήψη
δειγµάτων ύδατος σε 4 σηµεία (Αλυκή, ∆ιγιελιώτικα, Πούντα και Ελαιώνα) για την
µικροβιολογική ανάλυση των νερών κολύµβησης από 1-5-2016 έως 31-10-2016
προκειµένου να διατήρηση τη βράβευση των ακτών της µε τη «Γαλάζια Σηµαία» και
να έχει το δικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας για όλες τις παραπάνω ακτές και το
2017, προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, µε ενίσχυση ΚΑ εξόδου, ως
ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λοιπά - έξοδα τρίτων - αίτηση συµµετοχής στις
00-6162.005
γαλάζιες σηµαίες
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
1.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 10.915,94 €

14. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Μείωση
Κ.Α Εξόδου µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Κατόπιν της εξώδικής γνωστοποίησης – πρόσκληση -– δήλωση επιφύλαξη
δικαιωµάτων των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8)µηνών ανταποδοτικού χαρακτήρα µε την ειδικότητα ΥΕ εργατών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4351/2015,αρ. 50 περί αυτοδίκαιης παράτασης των συµβάσεων ορισµένου χρόνου στην υπηρεσία καθαριότητας, θα πρέπει
να προβούµε άµεσα στην έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης παράτασης των
συµβάσεων ορισµένου χρόνου εικοσιενός (21) ατόµων που εµπίπτουν στις διατάξεις
του ανωτέρω αναφερόµενου νόµου έως και την 31/12/2016 και εποµένως προτείνεται η ενίσχυση του ΚΑ εξόδων µε ισόποση µείωση του ΚΑ εξόδου όπως αναλυτικά
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Την συµπλήρωση της υπ’ αριθ 38/2016 απόφασης οικονοµικής επιτροπής µε
την ενίσχυση και µείωση των παρακάτω Κ.Α ως εξής:
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Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
20-6211.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-123.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ

20-6041
20-6054

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόµατα)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
98.000,00
25.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 10.915,94 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 94/2016
O Γραµµατέας

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 95
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: « Καθορισµός θερινής αρδευτικής περιόδου και
αριθµού θέσεων υδρονοµέων έτους 2016 στο ∆ήµο Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση τον καθορισµό της θερινής
αρδευτικής περιόδου έτους 2016, από 15/05/2016 έως 15/10/2016 µε συνολικά τριάντα (30) θέσεις υδρονοµέων, από 01/06/2016 έως 30/10/2016
µία (1) θέση υδρονοµέα & από 01/06/2016 έως 31/09/2016 µε συνολικά
δύο (2) θέσεις υδρονοµέων, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Την αριθ. 6/2016 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης του ∆ήµου Αιγιαλείας που προτείνει περίοδο
θερινής άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016 και την πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για την κάλυψη των αναγκών της ∆ηµοτικής Κοινότητας.
2. Την αριθ. 2/2016 απόφαση του συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου του ∆ήµου Αιγιαλείας και το αριθ. 4/0102-2016 έγγραφο της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας ∆ηµητρόπουλου που προτείνουν από κοινού περίοδο θερινής άρδευσης
από 15/05/2016 έως 15/10/2016 και την πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα, ο οποίος θα χειρίζεται τις δύο (2) γεωτρήσεις, το νερό του
ποταµού «Μεγανίτη» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου και τα νερά της Τοπικής Κοινότητας ∆ηµητρόπουλου .
3. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Λόγγου του ∆ήµου Αιγιαλείας που προτείνει περίοδο θερινής
άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016 και την πρόσληψη ενός
(1) υδρονοµέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Λόγγου.
4. Το αριθ. πρωτ. 3697/05-02-2016 έγγραφο των προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων Βουτσίµου και Πλατάνου, που προτείνουν από
κοινού, περίοδο θερινής άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016
και την πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων Βουτσίµου και Πλατάνου .
5. Το αριθ. πρωτ. 12/3834/08-02-2016 έγγραφο του Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Πλατάνου που καθορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/06/2015 έως 31/10/2015 και την απασχόληση ενός (1) υδρονοµέα για την άρδευση βάσει προγράµµατος των
περιοχών Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες, Σήκωµα και Τράπεζος
της τοπικής Κοινότητας Παρ. Πλατάνου.
6. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αιγών του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής
άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016, δύο (2) θέσεις υδρονο3

Α∆Α: 6Ω9ΞΩ6Χ-ΓΜ2

µέων και δύο (2) τοµείς, στον πρώτο τοµέα την Α’ θέση υδρονοµέα µε τα αυλάκια Λόγγος, Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια και στο δεύτερο τοµέα την Β΄ θέση υδρονοµέα µε τα αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο,
Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καµάρι.
7. Τα αριθ. πρωτ. 3646/05-02-2016 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Χρυσανθίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, που καθορίζει
περίοδο θερινής άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016 και
τρείς (3) τοµείς µε τρείς (3) θέσεις υδρονοµέων αντίστοιχα για την
καλοκαιρινή άρδευση 2015 ως ακολούθως: 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, β) Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενες περιοχές Κασάνεβα – Αγ. Γεώργιος και γ)
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές
Σκάλα– Φεγγίτης - Χαρχατούρα – Μαρίνου.
8. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο
θερινής άρδευσης από 15/05/2015 έως 15/10/2015, ορίζοντας τον
πρώτο τοµέα να περιλαµβάνει την Α΄ θέση υδρονοµέα µε τις πηγές
Γουλά – Καρυά και Αγ. ∆ηµήτριος και το δεύτερο τοµέα να περιλαµβάνει την Β΄ θέση υδρονοµέα µε τις γεωτρήσεις.
9. Το αριθ. πρωτ. 3915/08/-02-2016 έγγραφο των εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων Όασης και Συνεβρού του ∆ήµου Αιγιαλείας
για την οργάνωση της άρδευσης 2016, προτείνουν από κοινού περίοδο θερινής άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016 και την
πρόσληψη ενός (1) υδρονοµέα για τη διανοµή των αρδευτικών υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων Όασης και Συνεβρού. Στην Τοπική Κοινότητα Συνεβρού θα επιβλέπει µόνο το κεντρικό αυλάκι
Σελιάνας – Συνερού.
10. Το αριθ. πρωτ. 3252/02-02-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της
Τοπικής Κοινότητας Περιθωρίου του ∆ήµου Αιγιαλείας για την
οργάνωση της άρδευσης 2016, που προτείνει περίοδο θερινής άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016 και µία (1) θέση υδρονοµέα στον τοµέα υδραύλακα Άµµος – Κάµπος – Γεώτρηση – Αγ.
Αθανάσιος- χωριού – Πορείας.
11. Το αριθ. πρωτ. 3254/02-02-2016 έγγραφο του εκπροσώπου της
Τοπικής Κοινότητας Βελλάς του ∆ήµου Αιγιαλείας για την οργάνωση της άρδευσης 2016, που προτείνει περίοδο θερινής άρδευσης
από 15/05/2016 έως 15/10/2016 και µία (1) θέση υδρονοµέα στη
θέση «Σούβαλτο», «Μπορτσίλο», «Τσιλαρδί» Βελλάς .
12. Την αριθ. 10/2016 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία ορίζει περίοδο
θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016 και συνολικά
έξι (6) θέσεις υδρονοµέων εκ των οποίων, πέντε (5) θέσεις ορίζο4
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νται για την πεδινή έκταση της ∆ηµοτικής κοινότητας ∆ιακοπτού:
1/ Μαυροσυκιά – Παγιαναίικα, 2/ Ελληνικό, 3/ Αρβανιτάκη, 4/
Ραλαίϊκα, 5/ Αλωνάκι - Μέσελες και µία (1) θέση για την ορεινή
έκταση της ∆ηµοτικής κοινότητας ∆ιακοπτού (οικισµός Κερνίτσας
– Κάστρου).
13. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ζαχλωριτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας που ορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016, δύο (2) θέσεις υδρονοµέων, µία (1) για εντός του χωριού κτήµατα και µία (1) για
την περιοχή Καρτέρια.
14. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Νικολαίϊκων του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016 και µία (1) θέση
υδρονοµέα.
15. Την αριθ. 2/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς του ∆ήµου Αιγιαλείας που ορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016, δύο (2) θέσεις υδρονοµέων, µία (1) για την θέση Παλαιά Ροδιά και µία (1) για την θέση
Καλογερική εµπολή - Περιθωρινά.
16. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ριζόµυλου του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016 και µία (1) θέση
υδρονοµέα.
17. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Άνω ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο
θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016 και ορίζει µία
(1) θέση υδρονοµέα για τον Άνω και Κάτω Αύλακα.
18. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ελαιώνα του ∆ήµου Αιγιαλείας που ορίζει περίοδο θερινής
άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016, δύο (2) θέσεις υδρονοµέων και συγκεκριµένα: α) µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Α’ τοµέα ποταµό «Κερυνίτη» και β) µία (1) θέση υδρονοµέα για τον Β’
τοµέα ποταµό «Βουραϊκό» (Λαγκάδα - χωριό – Περακάµπος και
Πηλαλίστρα.
19. Το αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ελίκης του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016, µία (1)
θέση υδρονοµέα για το νερό του χειµάρρου Κερυνίτη και για την
αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή «Χούσιου».
20. Το αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει
περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016, µία (1)
θέση υδρονοµέα για την τοπική Κοινότητα Τράπεζας (και σε περίπτωση που επιφορτιστεί ο υδρονοµέας µε την καταµέτρηση των
υδροµέτρων άρδευσης τόσο στις εντός, όσος και στις εκτός οικισµού αρδευόµενες εκτάσεις, να αυξηθεί η αµοιβή του).
5
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21. Το αριθ. πρωτ. 3775/05-02-2016 έγγραφο του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Καθολικού του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει
περίοδο θερινής άρδευσης από 01/05/2016 έως 31/10/2016 και µία
(1) θέση υδρονοµέα για τον Άνω και Κάτω Αύλακα.
22. Το αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου
Μαµουσιάς του ∆ήµου Αιγιαλείας που προτείνει περίοδο θερινής
άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016 και µία (1) θέση υδρονοµέα για τον οικισµό ∆ερβενάκι.
23. Το αριθ. 1/2016 πρακτικό συνεδρίασης του Τοπικού Συµβουλίου
Πτέρης του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο θερινής άρδευσης από 01/06/2016 έως 30/09/2016 και δύο (2) θέσεις υδρονοµέων και συγκεκριµένα: α) µία (1) θέση υδρονοµέα, υπεύθυνο
του αυλακιού Μπουφούσκια – Σέλισσα και β) µία (1) θέση υδρονοµέα, υπεύθυνο στον οικισµό Αγίου Ανδρέα.
24. Το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος
Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων».
25. Το γεγονός ότι ο ορισµός της χρονικής διάρκειας της θερινής αρδευτικής περιόδου δε θα πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) µήνες,
γιατί σύµφωνα µε το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) µηνών χρειάζεται δηµοσίευση ανακοίνωσης για την εκλογή υδρονοµέων, ενέργεια η οποία θα καθυστερούσε πολύ την όλη διαδικασία.
26. 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)» η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015.
27. Την αµοιβή των υδρονοµέων που καθορίζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της υπ΄
αριθ. 2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονοµικών
Εποµένως, εισηγούµαι, όπως αποφασίσουµε σχετικά µε τον καθορισµό της θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2016, συνολικά τριάντα τρεις
(33) θέσεις υδρονοµέων, τον τοµέα που θα απασχοληθεί ο κάθε υδρονοµέας, όπως αναφέρεται παρακάτω:
Α΄ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 15/05/2016 ΕΩΣ 15/10/2016

Α/
Α
1

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ροδοδάφνης

ΘΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ
1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
∆.Κ. Ροδοδάφνης
6
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2

3
4

Τ.Κ. Άγιος Κωνσταντίνος & Τ.Κ.
∆ηµητρόπουλου

1

Λόγγου
Τ.Κ. Βουτσίµου &
Τ.Κ. Πλατάνου

1

Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου &
Τ.Κ. ∆ηµητρόπουλου (για τις δύο (2)
γεωτρήσεις και το νερό του ποταµού
«Μεγανίτη»)

1

5

∆ιακοπτού

1

6
7
8

∆ιακοπτού
∆ιακοπτού
∆ιακοπτού

1
1
1

9

∆ιακοπτού

1

10
11
12
13

Ζαχλωριτίκων
Ζαχλωριτίκων
Νικολαιίκων
Ροδιάς

1
1
1
1

14

Ροδιάς

1

15
16

Ριζοµύλου
Ανω ∆ιακοπτό

1
1

17

Ελαιώνα

1

18

Ελαιώνα

1

19

Ελίκης

1

20
21
22

Τράπεζας
Καθολικού
Μαµουσιάς

1
1
1

23

Αιγών

1

24

Αιγών

1

25

Χρυσανθίου

1

Τ.Κ. Λόγγου
Τ.Κ. Βουτσίµου
Τ.Κ. Πλατάνου
Πεδινή έκταση: Θέση Μαυροσυκιά–
Παγιαναίικα
Πεδινή έκταση: Θέση Ελληνικό
Πεδινή έκταση: Θέση Αρβανιτάκη
Πεδινή έκταση: Θέση Ραλαϊκα
Ορεινή έκταση: Θέση οικισµός Κερνίτσας – Κάστρου
Εντός του χωριού κτήµατα
Περιοχή Καρτέρια
Τ.Κ. Νικολαίϊκων
Θέση παλαιά Ροδιά
Θέση
Καλογερική
ΕµπολήΠεριθωρινά
Τ.Κ. Ριζόµυλου
Άνω και Κάτω Αύλακα
Α΄ τοµέας: ποταµός «Κερυνίτης»
Β΄ τοµέας: ποταµός «Βουραϊκός»
(Λαγκάδα και χωριό – Περακάµπος&
Πηλαλίστρα)
Αρδευτικό νερό χειµάρρου Κερυνίτη
και την αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή «Χούσιου»
Τ.Κ. Τράπεζας
Άνω & Κάτω Αύλακας
Τ.Κ. Μαµουσιάς
Α’ θέση: αυλάκια Λόγγος, Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια
Β’ θέση: αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω
Γειτονιά και Καµάρι
Πηγή Κενέζας αρδευόµενη περιοχή
εντός των ορίων της Κοινότητας, και
από τα περισσεύµατα της προαναφερθείσας πηγής δια µέσω δεξαµενής, αρ7
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26

Χρυσανθίου

1

27

Αµπελοκήπων

1

28

Τ.Κ. Όασης &
Τ.Κ.Συνεβρού

1

29

Περιθωρίου

1

30

Βελλάς

1

δευόµενες περιοχές Προφήτης Ηλίας –
Αχλαδιάς – Βλάχος - Μπακέσι – Ξαµήλια – Βύθια – Βουλοµένο – Σβύνου
κλπ & Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη
περιοχή Κασάνεβα
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές Σκάλα –
Φεγγίτης -Χαρχατούρα – Μαρίνου &
Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη περιοχή
Αγ. Γεώργος
Α’ θέση: πηγές Γουλά – Καρυά και
Αγ. ∆ηµήτριο
Τ.Κ. Όασης
Τ.Κ. Συνεβρού
Τ.Κ. Περιθωρίου (Τοµέας υδραύλακα
Άµµος–Κάµπος – Γεώτρηση –
Αγ.Αθανάσιος, χωριού–Πορείας)
Τ.Κ. Βελλάς (Θέση «Σούβαλτο Μπορτσίλο - Τσιλαρδί»

Β΄ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 01/06/2016 ΕΩΣ 30/10/2016

Α/Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1

Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου

ΘΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ

1

Περιοχές Φαγιά, Κέρβα, Αη
Γιώργης, Κέρβα, Σήκωµα,
Λακούλια & Ρίζες

Γ΄ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 01/06/2016 ΕΩΣ 30/09/2016

Α/Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ

1

Πτέρης

1

2

Πτέρης

1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
Αυλάκι ΜπουφούσκιαΣέλισσα
Οικισµός Αγίου Ανδρέα

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
κ. ∆ηµάρχου, είδε όλες τις αποφάσεις των παραπάνω ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τις προτεινόµενες αρδευτικές περιόδους και των αριθµό των υδρονοµέων ανά τοµέα-θέσης άρδευσης, τις επικρατούσες συνθήκες ανοµβρίας που πλήττει την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου και έλαβε υπόψη 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, η οποία αντικαταστάθηκε
µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015,το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των
αρδευτικών υδάτων», καθώς το γεγονός ότι ο ορισµός της χρονικής διάρκειας της θερινής αρδευτικής περιόδου δε θα πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) µήνες, γιατί σύµφωνα µε το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) µηνών χρειάζεται δηµοσίευση ανακοίνωσης για την εκλογή υδρονοµέων, ενέργεια η οποία θα
καθυστερούσε πολύ την όλη διαδικασία, καθώς και τις υπ’ αριθ.Π.Α.Υ.Α-361/2016 και Π.Α.Υ.Α-362/2016 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και την αριθ.πρωτ. 4541/12-02-2016 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας περί δέσµευσης των ανάλογων πιστώσεων για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές των υδρονοµέων, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) α) Τον καθορισµό της θερινής αρδευτικής περιόδου του ∆ήµου
Αιγιαλείας έτους 2016 από 1/05/2016 έως 30/09/2016
β) Τον καθορισµό των θέσεων συνολικά τριάντα τριών (33)
υδρονοµέων, τον τοµέα που θα απασχοληθεί ο κάθε υδρονοµέας, όπως
αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω :
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 1/05/2016 ΕΩΣ & 30/09/2016

Α/
Α
1

∆ΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ροδοδάφνης

ΘΕΣΕΙΣ
Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ
1

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΘΕΣΗ
∆.Κ. Ροδοδάφνης

2

Τ.Κ. Άγιος Κωνσταντίνος & Τ.Κ.
∆ηµητρόπουλου

1

Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου &
Τ.Κ. ∆ηµητρόπουλου (για τις δύο (2)
γεωτρήσεις και το νερό του ποταµού
«Μεγανίτη»)

3
4

Λόγγου
Τ.Κ. Βουτσίµου &

1
1

Τ.Κ. Λόγγου
Τ.Κ. Βουτσίµου
9
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Τ.Κ. Πλατάνου
5

∆ιακοπτού

1

6
7
8

∆ιακοπτού
∆ιακοπτού
∆ιακοπτού

1
1
1

9

∆ιακοπτού

1

10
11
12
13

Ζαχλωριτίκων
Ζαχλωριτίκων
Νικολαιίκων
Ροδιάς

1
1
1
1

14

Ροδιάς

1

15
16

Ριζοµύλου
Ανω ∆ιακοπτό

1
1

17

Ελαιώνα

1

18

Ελαιώνα

1

19

Ελίκης

1

20
21
22

Τράπεζας
Καθολικού
Μαµουσιάς

1
1
1

23

Αιγών

1

24

Αιγών

1

25

Χρυσανθίου

1

26

Χρυσανθίου

1

Τ.Κ. Πλατάνου
Πεδινή έκταση: Θέση Μαυροσυκιά–
Παγιαναίικα
Πεδινή έκταση: Θέση Ελληνικό
Πεδινή έκταση: Θέση Αρβανιτάκη
Πεδινή έκταση: Θέση Ραλαϊκα
Ορεινή έκταση: Θέση οικισµός Κερνίτσας – Κάστρου
Εντός του χωριού κτήµατα
Περιοχή Καρτέρια
Τ.Κ. Νικολαίϊκων
Θέση παλαιά Ροδιά
Θέση
Καλογερική
ΕµπολήΠεριθωρινά
Τ.Κ. Ριζόµυλου
Άνω και Κάτω Αύλακα
Α΄ τοµέας: ποταµός «Κερυνίτης»
Β΄ τοµέας: ποταµός «Βουραϊκός»
(Λαγκάδα και χωριό – Περακάµπος&
Πηλαλίστρα)
Αρδευτικό νερό χειµάρρου Κερυνίτη
και την αρδευτική γεώτρηση στην περιοχή «Χούσιου»
Τ.Κ. Τράπεζας
Άνω & Κάτω Αύλακας
Τ.Κ. Μαµουσιάς
Α’ θέση: αυλάκια Λόγγος, Οικονοµέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια
Β’ θέση: αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω
Γειτονιά και Καµάρι
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 αρδευόµενη
περιοχή Κασάνεβα
Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόµενες περιοχές Σκάλα –
Φεγγίτης -Χαρχατούρα – Μαρίνου &
10
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27

Αµπελοκήπων

1

28

Τ.Κ. Όασης &
Τ.Κ.Συνεβρού

1

29

Περιθωρίου

1

30

Βελλάς

1

31

Τ.Κ. Παραλίας
Πλατάνου

1

32

Πτέρης

1

33

Πτέρης

1

Πηγή Βιτόµυλος αρδευόµενη περιοχή
Αγ. Γεώργος
Α’ θέση: πηγές Γουλά – Καρυά και
Αγ. ∆ηµήτριο
Τ.Κ. Όασης
Τ.Κ. Συνεβρού
Τ.Κ. Περιθωρίου (Τοµέας υδραύλακα
Άµµος–Κάµπος – Γεώτρηση –
Αγ.Αθανάσιος, χωριού–Πορείας)
Τ.Κ. Βελλάς (Θέση «Σούβαλτο Μπορτσίλο - Τσιλαρδί»
Περιοχές Φαγιά, Κέρβα, Αη Γιώργης, Κέρβα, Σήκωµα, Λακούλια &
Ρίζες
Αυλάκι Μπουφούσκια-Σέλισσα
Οικισµός Αγίου Ανδρέα

Β) Η αµοιβή των υδρονοµέων καθορίζεται, υπό το καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της αριθ.
2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών και
θα βαρύνει, τον Κ.Α.25-6041.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού έτους
2016 µε τίτλο «Αποδοχές υδρονοµέων» ποσό 135.000€ για την κάλυψη
των τακτικών αποδοχών τους & τον K.A.25-6054 µε τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού » ποσό 33.800€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. Π.Α.Υ. Α361/2016 και Π.Α.Υ.Α-362 /2016 αντίστοιχες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και την αριθ.πρωτ.4541/12-02-2016 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας .Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 95 /2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

11
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 96
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: « Καθορισµός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2016 της θέσης υδρονοµέα για τον Β΄ Τοµέα Γεώτρησης στην Τ.Κ.
Αµπελοκήπων ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ.Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως
εξής:
« Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύµβουλοι,
Σε συνέχεια της προηγούµενης εισήγησής µου «περί καθορισµού
θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2016 και αριθµού θέσεων υδρονοµέων», λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
1. Την αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας που καθορίζει περίοδο
θερινής άρδευσης από 15/05/2016 έως 15/10/2016, ορίζοντας τον
δεύτερο τοµέα να περιλαµβάνει την Β΄ θέση υδρονοµέα µε τις γεωτρήσεις.
2. Το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος
Α΄) «Περί της αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων».
3. Το γεγονός ότι ο ορισµός της χρονικής διάρκειας της θερινής αρδευτικής περιόδου δε θα πρέπει να ξεπερνά τους πέντε (5) µήνες,
γιατί σύµφωνα µε το Β.∆. 28 Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) µηνών χρειάζεται δηµοσίευση ανακοίνωσης για την εκλογή υδρονοµέων, ενέργεια η οποία θα καθυστερούσε πολύ την όλη διαδικασία.
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)» η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015.
5. Την αµοιβή των υδρονοµέων που καθορίζεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της υπ΄
αριθ. 2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και
Οικονοµικών
6. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται ενστάσεις και
διαφωνίες µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται καθυστέρηση στην διαδικασία πρόσληψης και για τις υπόλοιπες κοινότητες του ∆ήµου
µας.
εισηγούµαι, όπως αποφασίσετε σχετικά µε τον καθορισµό της θερινής
αρδευτικής περιόδου, έτους 2016 µε προτεινόµενη αρδευτική περίοδο
από 15/05/2016 έως 15/10/2016, για µία (1) θέση υδρονοµέα για το δεύτερο τοµέα άρδευσης που περιλαµβάνει την Β΄ θέση υδρονοµέα µε τις
γεωτρήσεις της Τ.Κ. Αµπελοκήπων ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
κ. ∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. 1/2016 απόφαση του Συµβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ
95/2016 προηγούµενη απόφαση του «περί καθορισµού θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2016, αριθµού θέσεων υδρονοµέων» εκτός του Β΄
τοµέα Γεώτρησης στην Τ.Κ. Αµπελοκήπων επειδή τα τελευταία χρόνια
εκδηλώνονται ενστάσεις και διαφωνίες µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται
καθυστέρηση στην διαδικασία πρόσληψης υδρονοµέων και για τις υπόλοιπες κοινότητες του ∆ήµου µας και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071 /20122012 «περί εξαίρεσης της πρόσληψης των υδρονοµέων άρδευσης από έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280)» η οποία
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015, το Β.∆. 28
Μαρτίου/15 Απριλίου 1957 (ΦΕΚ 60/15.4.1957 τεύχος Α΄) «Περί της
αστυνοµίας επί των αρδευτικών υδάτων», τις επικρατούσες συνθήκες ανοµβρίας που πλήττει την εδαφική περιφέρεια του ∆ήµου, καθώς και τις
υπ’ αριθ. Π.Α.Υ.Α-361/2016 και Π.Α.Υ.Α-362/2016 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και την αριθ. πρωτ. 4541/12-02-2016 Βεβαίωση της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας περί δέσµευσης
των ανάλογων πιστώσεων για τις αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές
των υδρονοµέων, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) Να εγκρίνει :
α) Τον Καθορισµό της θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2016 από
1/05/2016 έως και 30/09/2016, στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων
της ∆.Ε. Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας, &
β) Τον καθορισµό µίας (1) θέσης υδρονοµέα για τον δεύτερο τοµέα
άρδευσης που περιλαµβάνει την Β΄θέση υδρονοµέα µε τις γεωτρήσεις
της Τ.Κ.Αµπελοκήπων.
Β) Η αµοιβή των υδρονοµέων καθορίζεται, υπό το καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο ύψος που προβλέπουν οι διατάξεις της αριθ.
2/13197/0022/17-02-2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών και
θα βαρύνει, τον Κ.Α.25-6041.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού έτους
2016 µε τίτλο «Αποδοχές υδρονοµέων» ποσό 135.000€ για την κάλυψη
των τακτικών αποδοχών τους & τον K.A.25-6054 µε τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού » ποσό 33.800€ για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. Π.Α.Υ. Α361/2016 και Π.Α.Υ.Α-362 2016 αντίστοιχες προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης και την αριθ.πρωτ.4541/12-02-2016 Βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας .Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 96/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 97
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 8)
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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 συζήτη-
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ση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση καθορισµού θέσεων στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στο ∆ήµο Αιγιαλείας για το έτος 2016 (σχετ.αριθ. 24/
2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆.Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει αποφασιστικό της υπ’ αριθ.24 /2016 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας τον καθορισµό
των θέσεων στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στο ∆ήµο Αιγιαλείας για το
έτος 2016 και την έκδοση κανονιστικής απόφασης, ως παρακάτω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Πώληση Καλαµποκιού – Κάστανων.
• Μία (1) θέση στη περιοχή Ρένα.
• Μία (1) θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια στη διασταύρωση µε την Ν. Πλαστήρα).
• Μία (1) θέση επί της Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα).
• Μία (1) θέση στην παραλία Αλυκής.
• Μία (1) θέση στην πλατεία Αγ. Λαύρας.
• Μία (1) θέση επί της οδού Κορίνθου απέναντι από την ∆ΕΗ.
• Μία (1) θέση στην προέκταση της οδού Ρωµανιώλη πλησίον ∆ηµοτικού Κήπου.
• Μια (1) θέση για τοποθέτηση καντίνας στη περιοχή
Βουλοµένο Αιγίου σε ιδιωτικό χώρο (ιδιοκτησίας κας
Καρβελα
Ζαχαρούλας)
και
συγκεκριµένα
έναντι
Νοσοκοµείου Αιγίου.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ:
• Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων πλησίον οδού Αµφιτρίτης.
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού στο τέλος της οδού
25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος.
• Μία (1) θέση για πώληση παραδοσιακών κοσµηµάτων κάτω
από το γήπεδο Αβύθου.
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού πλησίον παιδικής
χαράς στη δυτική πλευρά της Άκολης.
• Μία (1) θέση για πώληση παραδοσιακών κοσµηµάτων στη
θέση «Μάτι».
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού πλησίον καταστήµατος FAN.
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο του Σταυρόπουλου.
• Μία (1) θέση για είδη λαϊκής τέχνης στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο του Σπυρούλια.
• Μία (1) θέση για Λούνα Παρκ σε ιδιωτικό χώρο στην ανατολική παραλία, δίπλα στην παιδική χαρά.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού µπροστά από τα ενοικιαζόµενα Κοκκοτή.
• Μία (1) θέση για πώληση µπιζού-είδη δώρων µπροστά από
τα ενοικιαζόµενα Κοκκοτή.
• Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια
Τ.Κ.Ριζοµύλου-Βαλιµητίκων.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:
• Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων ανατολικά
κοινοτικού καταστήµατος πάνω από τις γραµµές.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
• ∆ύο (2) θέσεις για πώληση χειροποίητων κοσµηµάτων, επί
του πεζοδροµίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
• Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της
Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον του σιδηροδροµικού σταθµού Ακράτας και συγκεκριµένα στην οικία Λουζιώτη.
• Μία (1) θέση για πώληση Φυτών επί της Π.Ε.Ο. ΠατρώνΑθηνών στο ύψος του Ι.Ν. Μεταµόρφωσης του Σωτήρος.
• Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της
Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ.
• Μία (1) θέση για πώληση µελιού επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την Πλατεία Χαρώνη.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιών επί του πεζοδροµίου της
οδού Ιέρωνος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 24/2016 ».
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την υπ’ αριθ.
24/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αποφάσεις – έγγραφα των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 1 περ.∆1
του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 73 παρ. 1Βν του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
A) Να εγκρίνει τον καθορισµό θέσεων στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στο ∆ήµο Αιγιαλείας για το έτος 2016 και την έκδοση κανονιστικής
απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 περ.∆1 του άρθρου 79
του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ., ως παρακάτω:
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΟΥ:
Πώληση Καλαµποκιού – Κάστανων.
• Μία (1) θέση στη περιοχή Ρένα.
• Μία (1) θέση επί της οδού Κανελλοπούλου (πριν από τα φανάρια στη διασταύρωση µε την Ν. Πλαστήρα).
• Μία (1) θέση επί της Ν. Πλαστήρα (Αγ. Άννα).
• Μία (1) θέση στην παραλία Αλυκής.
• Μία (1) θέση στην πλατεία Αγ. Λαύρας.
• Μία (1) θέση επί της οδού Κορίνθου απέναντι από την ∆ΕΗ.
• Μία (1) θέση στην προέκταση της οδού Ρωµανιώλη πλησίον ∆ηµοτικού Κήπου.
• Μια (1) θέση για τοποθέτηση καντίνας στη περιοχή
Βουλοµένο Αιγίου σε ιδιωτικό χώρο (ιδιοκτησίας κας
Καρβελα
Ζαχαρούλας)
και
συγκεκριµένα
έναντι
Νοσοκοµείου Αιγίου.

•
•
•
•

∆ΗΜΟΤΙΚΗ KOINOTHTA ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ:
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων πλησίον οδού Αµφιτρίτης.
Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού στο τέλος της οδού
25ης Μαρτίου & Ποσειδώνος.
Μία (1) θέση για πώληση παραδοσιακών κοσµηµάτων κάτω
από το γήπεδο Αβύθου.
Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού πλησίον παιδικής
χαράς στη δυτική πλευρά της Άκολης.
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• Μία (1) θέση για πώληση παραδοσιακών κοσµηµάτων στη
θέση «Μάτι».
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού πλησίον καταστήµατος FAN.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ:
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού στην τρίγωνη πλατεία δίπλα στο περίπτερο του Σταυρόπουλου.
• Μία (1) θέση για είδη λαϊκής τέχνης στην ανατολική παραλία δίπλα στο περίπτερο του Σπυρούλια.
• Μία (1) θέση για Λούνα Παρκ σε ιδιωτικό χώρο στην ανατολική παραλία, δίπλα στην παιδική χαρά.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ:
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιού µπροστά από τα ενοικιαζόµενα Κοκκοτή.
• Μία (1) θέση για πώληση µπιζού-είδη δώρων µπροστά από
τα ενοικιαζόµενα Κοκκοτή.
• Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων στα όρια
Τ.Κ.Ριζοµύλου-Βαλιµητίκων.
TOΠIΚH KOINOTHTA ΕΛΑΙΩΝΑ:
• Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων ανατολικά
κοινοτικού καταστήµατος πάνω από τις γραµµές.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΙΒΑΙΝΙΩΤΙΚΩΝ:
• ∆ύο (2) θέσεις για πώληση χειροποίητων κοσµηµάτων, επί
του πεζοδροµίου της οδού Αιγαίου στην Παραλία των Συλιβαινιωτίκων.

•

•
•
•

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΘΙΟΥ:
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της
Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος πλησίον του σιδηροδροµικού σταθµού Ακράτας και συγκεκριµένα στην οικία Λουζιώτη.
Μία (1) θέση για πώληση Φυτών επί της Π.Ε.Ο. ΠατρώνΑθηνών στο ύψος του Ι.Ν. Μεταµόρφωσης του Σωτήρος.
Μία (1) θέση για πώληση αγροτικών προϊόντων επί της
Π.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών στο ύψος του κτιρίου του ΟΤΕ.
Μία (1) θέση για πώληση µελιού επί της οδού Αιγαίου απέναντι από την Πλατεία Χαρώνη.
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ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ:
• Μία (1) θέση για πώληση καλαµποκιών επί του πεζοδροµίου της
οδού Ιέρωνος.
Β) Την δηµοσίευση περίληψης της απόφασης αυτής σε ηµερήσια τοπική εφηµερίδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/
2006 ( ∆.Κ.Κ.).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 97/ 2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 98
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1

Α∆Α: Ω6ΛΟΩ6Χ-ΓΣΞ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2

Α∆Α: Ω6ΛΟΩ6Χ-ΓΣΞ

Για το αντικείµενο: « Έγκριση εκµίσθωσης δια δηµοπρασίας κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται εκτός προβολής καταστηµάτων, στην
παραλία της Τ.Κ. Σελιανιτίκων έτους 2016. (σχετ. αριθ.25/2016 απόφαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας) ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ, Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.25/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την εκµίσθωση
αδιάθετου κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται εκτός προβολής των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην παραλία της Τ.Κ Σελιανιτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µε την
διαδικασία της δηµοπρασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 25/2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ. 25/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας
και έλαβε υπόψη τις διατάξεις των Π∆ 270/81, Π∆ 34/95, το άρθρο 192
παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ.), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010 ), µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Την αναγκαιότητα εκµίσθωσης του αδιάθετου κοινοχρήστου χώρου που βρίσκεται εκτός προβολής των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην παραλία της Τ.Κ. Σελιανιτίκων της ∆.Ε.Συµπολιτείας
∆ήµου Αιγιαλείας, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, µε τη διαδικασία της προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.270/ 1981 (Φ.Ε.Κ. 77/τ.Α/ 30.03.1981) και του άρθρου 192
παρ. 1 του Ν.3463 / 2006 (Κ.∆.Κ.) &
2) Την παραποµπή του θέµατος:
α) Στην Εκτιµητική Επιτροπή ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να
ορίσει την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας.
β) Στην Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να
καταρτίσει τους όρους της δηµοπρασίας.
γ) Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων και πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να διεξάγει τη δηµοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 98/2016
O Γραµµατέας
O Πρόεδρος

3

Α∆Α: 7ΗΒ1Ω6Χ-Ω4Μ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 99
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1

Α∆Α: 7ΗΒ1Ω6Χ-Ω4Μ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος,Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 90 έως και 162 )

2

Α∆Α: 7ΗΒ1Ω6Χ-Ω4Μ

Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας µίσθωσης από τον
∆ήµο Αιγιαλείας οικοπέδου, για την δηµιουργία χώρου στάθµευσης
(πάρκινγκ) στην Τοπική Κοινότητας Ακράτας µε δηµοπρασία (σχετ.αριθ.
8/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας ) ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 8/2016 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας , που έχει ως εξής:
« Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει την αναγκαιότητα µίσθωσης από τον ∆ήµο Αιγιαλείας οικοπέδου 200 τ.µ. περίπου, για την δηµιουργία χώρου στάθµευσης
(παρκινγκ) στην Τ.Κ Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας και συγκεκριµένα πλησίον του κέντρου της Κοινότητας, µε δηµοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 8/2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
υπ’ αριθ.8/2016 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας
και έλαβε υπόψη του την ανάγκη µίσθωσης ενός ακινήτου (οικοπέδου),
για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης πλησίον του κέντρου της Τοπικής
Κοινότητας Ακράτας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το οξύ κυκλοφοριακό πρόβληµα, διότι δέχεται µεγάλο αριθµό επισκεπτών και δηµοτών ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες και στις περιόδους των εορτών, αφού ο
∆ήµος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο κατάλληλο για τη χρήση αυτή, τις
διατάξεις του Π.∆. 270/ 1981 (Φ.Ε.Κ. 77/ τ.Α/ 30.03.1981, του άρθρου
194 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆, καθώς και 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 του δηµοτικού συµβούλου κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου 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
1) Την αναγκαιότητα µίσθωσης από τον ∆ήµο Αιγιαλείας, ενός οικοπέδου εµβαδού διακοσίων τετραγωνικών µέτρων (200 τ.µ.) περίπου,
για την δηµιουργία χώρου στάθµευσης (πάρκινγκ) στην Τ.Κ Ακράτας,
∆.Ε.Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας και συγκεκριµένα πλησίον του κέντρου της Κοινότητας, µε τη διαδικασία της προφορικής πλειοδοτικής
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981 (Φ.Ε.Κ.
77/τ.Α/ 30.03.1981) και του άρθρου 194 του Ν.3463/ 2006 (Κ.∆.Κ.) &

3

Α∆Α: 7ΗΒ1Ω6Χ-Ω4Μ

2) Την παραποµπή του θέµατος:
α) Στην Εκτιµητική Επιτροπή ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να
ορίσει την τιµή εκκίνησης της δηµοπρασίας.
β) Στην Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να
καταρτίσει τους όρους της δηµοπρασίας.
γ) Στην Επιτροπή εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων και πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να διεξάγει τη δηµοπρασία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 99/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: ΩΝ67Ω6Χ-2ΥΚ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 100
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1

Α∆Α: ΩΝ67Ω6Χ-2ΥΚ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας για τη µίσθωση (ενοικίαση) ιδιωτικής γεώτρησης για υδροδότηση παραλιακού οικισµού
ΠΟΥΝΤΑΣ της Τ.Κ. Τράπεζας του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Nτίνος, ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει
α) εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου , &
β) Το αποφασιστικό µέρος της αριθ.2/2016 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου Τράπεζας του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχουν ως εξής:
« α) Εισήγηση του κ. Αντιδηµάρχου
Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το Συµβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας, µε την από 702-2016 συνεδρίαση του, θέµα δεύτερο ζητά όπως ο ∆ήµος προβεί άµεσα στις διαδικασίες για την ενοικίαση ιδιωτικής γεώτρησης κληρονόµων
Αχιλλέα Παναγιωτόπουλου, για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών
του οικισµού παραλίας (Πούντα) της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας.
Ως αρµόδιος Αντιδήµαρχος µετά από συζητήσεις µε το Τοπικό
Συµβούλιο και τους κατοίκους, διαπίστωση ότι υπάρχει πρόβληµα µε
την υδροδότηση του εν λόγω οικισµού και ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες. Επίσης στην περιοχή υπάρχει µία γεώτρηση αυτής των κληρονόµων
Αχιλλέα Παναγιωτόπουλου που θα µπορούσε να εξυπηρετήσει τον οικισµό.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι όπως ο ∆ήµος προβεί στην ενοικίαση της ανωτέρω γεώτρησης, παροχής 20 κυβ. µέτρων, ανά ώρα και
για χρονικό διάστηµα 4 ετών , έναντι ενοικίου 250,00 € ανά µήνα.
Ο ∆ήµος υποχρεώνεται στην πληρωµή του τιµολόγιου της ∆.Ε.Η.,
για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς και στην επισκευή
κάθε βλάβης της γεώτρησης.
Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί προσωρινή λύση στην υδροδότηση του
οικισµού Παραλίας ( Πούντα) της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας, και
πρέπει να γίνει άµεσα εν όψει της θερινής περιόδου, καθότι είναι η µοναδική γεώτρηση στην περιοχή ».
β) Το αποφασιστικό µέρος της αριθ.2/2016 απόφασης του Τοπικού
Συµβουλίου Τράπεζας του ∆ήµου Αιγιαλείας
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
«
Ζητά από το ∆ήµο Αιγιαλείας να προβεί στην επίσπευση των διαδικασιών προκειµένου να ενοικιαστεί το φρέαρ (πηγάδι) ιδιοκτησίας
κληρονόµων Αχιλλέα Παναγιωτόπουλου, για την υδροδότηση της Παραλίας Τράπεζας (Πούντα).
Αυτή η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθµό 2/ 2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας , αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου κ. Αντιδηµάρχου, είδε την αριθ.2/2016 απόφαση της Τοπι3

Α∆Α: ΩΝ67Ω6Χ-2ΥΚ

κής Κοινότητας Τράπεζας και έλαβε υπόψη την αναγκαιότητα για την
µίσθωση (ενοικίαση) της µοναδικής ιδιωτικής γεώτρησης στον οικισµό
Πούντας της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας µέχρις της εκτέλεσης των αναγκαίων έργων από το ∆ήµο για τη µεταφορά υδρευτικού νερού στην
περιοχή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ώστε µε τον
τρόπο αυτό να επιλυθεί προσωρινά το ιδιαίτερα οξυµµένου πρόβληµα
της υδροδότησης των κατοίκων & παραθεριστών που υπάρχει στην περιοχή, καθώς και τις δ/ξεις του άρθρου 27 Π.∆. 715/79, καθώς και του
άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆/νσης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά
από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1)
Χρ.Λαϊνά και 2) Κων/νου Παπακωνσταντίνου που καταψήφισαν το θέµα,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την αναγκαιότητα µίσθωσης (ενοικίασης) της µοναδικής υδρευτικής γεώτρησης, παροχής 20 κυβ. µέτρων, ανά ώρα, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών, για υδροδότηση του παραλιακού οικισµού «Πούντας» της Τ. Κ. Τράπεζας της ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου
Αιγιαλείας, ιδιοκτησίας κληρονόµων Αχιλλέα Παναγιωτόπουλου, έναντι
ενοικίου 250,00 € / ανά µήνα.
Υποχρέωση του ∆ήµου Αιγιαλείας θα είναι η πληρωµή του τιµολογίου της ∆.Ε.Η., για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς
και η επισκευή κάθε βλάβης της γεώτρησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 100/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 101
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος,Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: « ΄Εγκριση απλής παραχώρησης του κτιρίου
Παναγιωτόπουλου στη ∆ΗΚΕΠΑ για εικαστικές εκδηλώσεις ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει το υπ’ αριθ.πρωτ.71/25-01-2016 έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆ΗΚΕΠΑ) , που έχει ως εξής:
«Θέµα: Παραχώρηση Κτιρίου Παναγιωτόπουλου για εικαστικές
εκδηλώσεις έτους 2016».
Κατόπιν συζήτησης και κοινής απόφασης των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΗΚΕΠΑ, παρακαλούµε πολύ όπως µας παραχωρήσετε το κτίριο Παναγιωτόπουλου. Στα πλαίσια µιας τέτοιας παραχώρησης περιλαµβάνονται αιτήµατα για την υλοποίηση σειράς εκδηλώσεων
µε καλλιτεχνικό/εικαστικό περιεχόµενο που αρµόζει στην αίγλη του κτιρίου, καθώς και την υλοποίηση εκθέσεων ζωγραφικής και φωτογραφίας
προς ανάδειξη τόσο των τοπικών καλλιτεχνών της Αιγιαλείας και της
Αχαΐας όσο και σπουδαίων και µεγάλων εικαστικών πανελλήνιου και διεθνούς βεληνεκούς ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε το
υπ’ αριθ.πρωτ.71/25-01-2016 έγγραφο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆ΗΚΕΠΑ και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆, καθώς και του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. 1) Χρ. Λαϊνά που καταψήφισε το
θέµα και 2) Κων/νου Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται
ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος και 3)Χρήστος Γούτος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την δωρεάν απλή παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου
Παναγιωτόπουλου κατά περίπτωση στη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Αιγιαλείας (∆ΗΚΕΠΑ), για εικαστικές εκδηλώσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 101 /2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 102
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος,Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης περί µείωσης του ύψους µισθώµατος ακινήτου που µισθώνει από το 2010 ο ∆ήµος Αιγιαλείας ως
καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Συµπολιτείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
«
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέµα: «Λήψη απόφασης περί µείωσης του ύψους µισθώµατος ακινήτου που µισθώνει από το 2010 ο ∆ήµος Αιγιαλείας ως καθολικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Συµπολιτείας»
Με το από 5 Αυγούστου 2010 συµφωνητικό µίσθωσης, ο πρώην
∆ήµος Συµπολιτείας δια του νοµίµου εκπροσώπου του ήτοι τον τέως
∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, µίσθωσε ακίνητο εµβαδού
2.023,72µ2 ιδιοκτησίας Αναστασίου Μιχαήλ του Γεωργίου και Αναστασίου Αναστασίου του Γεωργίου το οποίο βρίσκεται στην ανατολική
πλευρά του Τ.Κ. Λόγγου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως χώρος
στάθµευσης αυτοκινήτων µε ετήσιο µίσθωµα δύο χιλιάδων είκοσι τριών
και εβδοµήντα δύο λεπτών (2.023,72€) η οποία εξακολουθεί να υφίσταται µε ετήσιο µίσθωµα χιλίων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (1,768.98€) µετά τις µειώσεις που έχουν επέλθει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 21, Ν.4002/2011 και άρθρο 2,
Ν.4081/2012).
Έχοντας υπόψη την ήδη υφιστάµενη οικονοµική κρίση που έχει περιέλθει η Χώρα, το γεγονός ότι οι χρηµατοδοτήσεις στους ∆ήµους έχουν
ήδη µειωθεί κατά µεγάλο ποσοστό, το γεγονός ότι ο ∆ήµος επιθυµεί την
µείωση του ως άνω µισθώµατος και τέλος το γεγονός ότι ο εκµισθωτής
του εν λόγω ακινήτου έχει συµφωνήσει στην µείωση αυτή (η 47256/2812-2015 αίτηση του εκµισθωτή) εισηγούµαι προς το Σώµα τα εξής:
1. Την µείωση του ετήσιου µισθώµατος του ανωτέρω περιγραφόµενου
ακινήτου στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων πενήντα (1550,00€) Ευρώ
αντί του ποσού των 1,768.98€ που καταβάλλεται ήδη,
2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου ως νοµίµου εκπροσώπου για την
υπογραφή του συµφωνητικού για την αναπροσαρµογή του µισθώµατος
(µείωση µισθώµατος) ή για τις περαιτέρω ενέργειες.
Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας , είδε το
από 5-08-2010 ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης ακινήτου, την αριθ.
πρωτ. 47256/28-12-2015 αίτηση του κ.Μιχαήλ Αναστασίου, τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 των εκµισθωτών κ.κ. Αναστασίου & Μι3

Α∆Α: ΩΛ9ΧΩ6Χ-ΗΕ3

χαήλ Αναστασίου του Γεωργίου σύµφωνα µε τις οποίες συµφωνούν στην
µείωση του ενοικίου και έλαβε υπόψη του την ήδη υφιστάµενη οικονοµική κρίση που έχει περιέλθει η Χώρα, το γεγονός ότι οι χρηµατοδοτήσεις στους ∆ήµους έχουν ήδη µειωθεί κατά µεγάλο ποσοστό, το γεγονός
ότι ο ∆ήµος επιθυµεί την µείωση του ως άνω µισθώµατος, καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης », πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Κων/νου
Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
3) Χρήστος Γούτος & 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει :
1. Την µείωση του ετήσιου µισθώµατος του ακινήτου (χώρου στάθµευσης αυτοκινήτων) εµβαδού 2.023,72µ2 συνιδιοκτησίας Αναστασίου
Μιχαήλ του Γεωργίου και Αναστασίου Αναστασίου του Γεωργίου το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του Τ.Κ. Λόγγου, στο ποσό των
χιλίων πεντακοσίων πενήντα (1550,00€) Ευρώ αντί του ποσού των
1,768.98€ που καταβάλλεται ήδη,
2. Την εξουσιοδότηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου
Αιγιαλείας, ως νοµίµου εκπροσώπου για την υπογραφή του συµφωνητικού για την αναπροσαρµογή του µισθώµατος (µείωση µισθώµατος) και
για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 102/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: Ω5Ζ∆Ω6Χ-8ΝΞ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 105
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1

Α∆Α: Ω5Ζ∆Ω6Χ-8ΝΞ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2

Α∆Α: Ω5Ζ∆Ω6Χ-8ΝΞ

Για το αντικείµενο: « Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Αιγιαλείας
ως µέλους Επιτροπής για την εκτίµηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω µεταδοτικών νοσηµάτων ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Aντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Κατόπιν του υπ’ αριθ.20673/944/25-01-2016 εγγράφου της ∆ΑΟΚ
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και σύµφωνα µε το αρ.15 της ΚΥΑ
2725/81140/27-10-2015 (ΦΕΚ 1560 τ.Β΄) πρέπει να συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή εκτίµησης της µοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν και να
αποτελείται από:
1. Έναν κτηνίατρο της αρµόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής.
2. Έναν Γεωπόνο του αρµόδιου Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3. Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής ∆ηµοτικής Αρχής ως µέλος µε τον
αναπληρωτή του.
Η εν λόγω επιτροπή έχει ως έργο την εκτίµηση της µοναδιαίας αξίας των ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω µεταδοτικών νοσηµάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, Εισηγούµαι
Τον ορισµό εµού, Βασίλη Χριστόπουλου αρµόδιου Αντιδηµάρχου
για θέµατα γεωργικής ανάπτυξης ως εκπρόσωπο του ∆. Αιγιαλείας και
τον κ. Νικόλαο Θανασούλια, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως αναπληρωτή προκειµένου να συσταθεί η ανωτέρω επιτροπή ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Βασιλείου Χριστόπουλου, αρµοδίου Αντιδηµάρχου, είδε το υπ’ αριθ. 20673/944/25-01-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και έλαβε υπόψη
του το άρθρο 15 της ΚΥΑ 2725/81140/27-10-2015 (ΦΕΚ 1560 τ.Β΄) «
Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίµησης Αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων »,
µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση
του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά και 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Τον ορισµό του κ. Βασιλείου Γεωργ. Χριστόπουλου, αρµοδίου
Αντιδηµάρχου για θέµατα γεωργικής ανάπτυξης, ως εκπρόσωπο του ∆ήµου Αιγιαλείας µε αναπληρωτή του τον κ.Νικόλαο Θανασούλια, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, προκειµένου να συγκροτηθεί η Επιτροπή εκτίµησης της
µοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 105/2016
3

Α∆Α: Ω5Ζ∆Ω6Χ-8ΝΞ

O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: Ω36ΣΩ6Χ-ΤΡ6

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 148
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1

Α∆Α: Ω36ΣΩ6Χ-ΤΡ6

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2
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Για το αντικείµενο: «Eγκριση απολογισµού κληροδοτήµατος Π.
Χαραλάµπους οικον. έτους 2015 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό έκτο (56 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. ∆ηµητρίου Καλαµίδα, αρµοδίου
Αντιδηµάρχου, που έχει ως εξής:
«Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, σύµφωνα µε το κανονιστικό διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 274 Α/14-8-1941 «Περί διοικήσεως και
διαχειρίσεως του κληροδοτήµατος Παναγ. Α. Χαραλάµπους, εν Αιγίω»
(άρθρο 2), είναι διοικητής και διαχειριστής του κληροδοτήµατος αυτού.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 101 παρ. 2 του α.ν. 2039/1939 είµαστε
υποχρεωµένοι κάθε έτος να καταρτίζουµε και υποβάλουµε στην αρµόδια
υπηρεσία Εθνικών Κληροδοτηµάτων απολογισµό του κληροδοτήµατος.
Κατόπιν αυτού εισηγούµαι την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος οικ. έτους 2015.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδηµάρχου, είδε τον απολογισµό του Κληρ/τος Π. Χαραλάµπους οικ. έτους 2015 και έλαβε υπόψη το άρθρο 101 παρ. 2 του Α.Ν.
2039/39, καθώς και το Κανονιστικό διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 274/Α/14.8.1941 «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως του κληροδοτήµατος Παναγ. Α. Χαραλάµπους, εν Αιγίω» (άρθρο 2), σύµφωνα µε το
οποίο είναι διοικητής και διαχειριστής του κληροδοτήµατος αυτού»,
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), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση
του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά και 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τον Απολογισµό του Κληροδοτήµατος «Π.
ΧΑΡΑΛΑΜΠOYΣ» οικονοµικού έτους 2015, που παρουσιάζεται ως
εξής:
ΕΣΟ∆Α:
1.Χρηµατικό υπόλοιπο στην Εθνική Τράπεζα
σε αριθ. λογ/σµού 440/485012-28 µέχρι και
31-12-2014

131.693.71 ευρώ

2.Από τόκους χρηµάτων και µερίσµατα
µετοχών έτους 2014

986,52

»
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Σύνολο εσόδων

132.680,23

»

3.000,00

»

30,02

»

3.030,02

»

ΕΞΟ∆Α:
1.Για χορήγηση υποτροφιών πανεπιστηµιακών σπουδών
2.Φόρος τόκων και προµήθεια τράπεζας
Σύνολο εξόδων

Χρηµατικό υπόλοιπο που µεταφέρεται
σε νέα χρήση 2016

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 148/2016
O Γραµµατέας

129.650.21 ευρώ.

O Πρόεδρος

4

Α∆Α: 75Ο∆Ω6Χ-Ν64

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 149
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: « Έγκριση προϋπολογισµού Κληροδοτήµατος Π.ΧΑΡΑΛΑΜΠOYΣ οικ.έτους 2016».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος
ανακοινώνει το πεντηκοστό έβδοµο (57 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση της κας Σταυρούλας Μπρατσολιά, Προϊσταµένης
του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως
εξής:
«Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο, σύµφωνα µε τη διαθήκη Π.Χαραλάµπους και το κανονιστικό διάταγµα που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
274/Α/14.8.1941 «περί διοίκησης και διαχείρισης του Κληρ/τος Π. Χαραλάµπους, εν Αιγίω » άρθρο 2, είναι διοικητής και διαχειριστής του
Κληρ/τος αυτού.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 101 παρ.2 του α.ν.2039/1939 είµαστε υποχρεωµένοι κάθε έτος να καταρτίζουµε και υποβάλουµε στην αρµόδια
υπηρεσία Εθνικών Κληροδοτηµάτων προϋπολογισµό του κληροδοτήµατος.
Κατόπιν αυτού εισηγούµαι την έγκριση του προϋπολογισµού του
κληροδοτήµατος οικ.έτους 2016.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της κας
Προϊσταµένης του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την αναλυτική αιτιολογική έκθεση καθώς και τον προϋπολογισµό του Κληρ/τος Π. Χαραλάµπους οικον.έτους 2016 και έλαβε υπόψη
του το άρθρο 101 παρ.2 του α.ν. 2039/1939, 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), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)
Μαρία Τσουκαλά και 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τον Προϋπολογισµό του Κληροδοτήµατος Π.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ οικον. έτους 2016, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά έχει ως
παρακάτω:
ΕΣΟ∆Α
130.771,71 €
ΕΞΟ∆Α
1.555,04 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
129.216,67 €
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 149/2016
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 150
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα 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.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, 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. ∆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 συζήτη-
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ση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διάθεση πίστωσης για κάλυψη εξόδων εορτασµού Εθνικής Επετείου «25ης Μαρτίου 1821». »
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό όγδοο (58ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Για την πραγµατοποίηση των εκδηλώσεων του εορτασµού της
Eθνικής Eπετείου της «25ης Μαρτίου 1821» στην εδαφική περιφέρεια
του ∆ήµου Αιγιαλείας, απαιτείται να γίνουν κάποιες δαπάνες, όπως προµήθεια έγχρωµου µελανιού, χαρτί και φακέλων για την εκτύπωση προγραµµάτων & προσκλήσεων, φωτογραφική κάλυψη του εορτασµού και
εκτύπωση των φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου Αιγιαλείας, τοποθέτηση µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων, την παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το
Χορευτικό Όµιλο Αιγίου που θα πραγµατοποιηθούν στο χώρο της πλατείας των Yψηλών Αλωνίων ∆.Κ. Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, προµήθεια αναψυκτικών για χορευτές-χορεύτριες, καθώς και για την ηχητική
κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων τόσο στην έδρα του ∆ήµου όσο και στις ∆ηµοτικές
Ενότητες Ερινεού –Συµπολιτείας –∆ιακοπτού-Ακράτας & Αιγείρας του
∆ήµου Αιγιαλείας..
Για την αντιµετώπιση λοιπόν όλων των παραπάνω δαπανών, εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 Ν. 3463/
2006 (∆.Κ.Κ.) την έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού περίπου ποσού 5.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00-6443 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικoν. έτους 2016,
για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου
1821».
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
κ. ∆ηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ. Α-380/22-2-16 Π.Α.Υ της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την ανάγκη κάλυψης των εκδηλώσεων για τον εορτασµό της εθνικής επετείου
«25ης Μαρτίου 1821», καθώς και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
158 Ν. 3463/2006 ( ∆.Κ.Κ.) και 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 του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρήστου Λαϊνά που δήλωσε
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«παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη
συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά και 6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία, µε (26) ψήφους υπέρ,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ποσού 5.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α σε βάρος του ΚΑ 00-6443 του ∆ηµοτικού
προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, σύµφωνα µε την αριθ. Π.Α.Υ.:Α380/22-02-2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την κάλυψη
των δαπανών που θα απαιτηθούν για την πραγµατοποίηση του εορτασµού της Εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821» στον ∆ήµο Αιγιαλείας, όπως προµήθεια έγχρωµου µελανιού, χαρτί και φακέλων για την
εκτύπωση προγραµµάτων & προσκλήσεων, φωτογραφική κάλυψη του
εορτασµού και εκτύπωση των φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου Αιγιαλείας, τοποθέτηση µικροφωνικών και µεγαφωνικών συσκευών για
την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων, την παρουσίαση παραδοσιακών
χορών από το Χορευτικό Όµιλο Αιγίου που θα πραγµατοποιηθούν στο
χώρο της πλατείας των Yψηλών Αλωνίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, προµήθεια αναψυκτικών για χορευτέςχορεύτριες, καθώς και για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων κατάθεσης στεφάνων, της διεξαγωγής των µαθητικών παρελάσεων τόσο στην
έδρα του ∆ήµου όσο και στις ∆ηµοτικές Ενότητες Ερινεού –
Συµπολιτείας –∆ιακοπτού-Ακράτας & Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας..
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 150/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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