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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
18 Απριλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:209
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 Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
22)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα οκτώ (18) Απριλίου 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.10591/13.04.2016,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-
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τηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 7)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας και 8)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Γεώργιος Γιοβάς και 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.208 έως και 242)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας
στην υποβολή πρότασης στην 1η πρόκλησης (1st Call for Project
Proposals) του προγράµµατος Transnational Cooperation Programme
Interreg Balkan Mediterranean 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου
µε τίτλο «Establishment of a sustainable wine tourism identity in Balkan
Med area» και διακριτικό τίτλο «Wine Tour».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης το
οποίο κατά πλειοψηφία εντάχθηκε σ’ αυτή διότι ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
κ. Χρήστος Λαϊνάς καταψήφισε την ένταξή του και διαβάζει εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει
ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (1st Call for Project
Proposals) του προγράµµατος Transnational Cooperation Programme
(TNCP) Interreg Balkan-Mediterranean (BalkanMed) 2014-2020 (Prot.
Number: 302277/MA5873/16-12-2015) και τον οδηγό εφαρµογής
(Project Implementation Manual),
To application package της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
(1st Call for Project Proposals) του προγράµµατος Transnational
Cooperation Programme Interreg Balkan-Mediterranean (BalkanMed)
2014-2020 (Prot. Number: 302277/MA5873/16-12-2015),
Τους κανόνες επιλεξιµότητας των φορέων και των προτάσεων, τα
κριτήρια αξιολόγησης των έργων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για
τους συµπράττοντες εταίρους από τη συµµετοχής τους σε έργα διακρατικής συνεργασίας, όπως προκύπτουν από το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο
αναφοράς,
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων
και προκειµένου ο ∆ήµος µας i)να συµµετέχει σε δράσεις διακρατικής
συνεργασίας µε στόχο την ανάδειξη και προώθηση των συγκριτικών του
πλεονεκτηµάτων όπως είναι η µακρά παράδοση µας στην αµπελουργία
και την οινοποιία και οι εξαιρετικής σηµασίας πολιτιστικοί και ιστορικοί
µας πόροι, αλλά και ii)την διεκδίκηση χρηµατοδότησης για την εφαρµογή δράσεων µε προστιθέµενη αξία για την περιοχή γύρω από το εναλλακτικό και οινο-τουριστικό προϊόν, θα πρέπει να συµµετέχουµε σε κατάλληλο εταιρικό σχήµα και να υποβάλλουµε πρόταση η οποία θα
στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, την
δικτύωση φορέων µε κοινά χαρακτηριστικά, την δηµιουργία του κατάλληλου οικοσυστήµατος για την ανάπτυξη του οινο-τουρισµού
στην περιοχή µας.
Το Πρόγραµµα «BalkanMed 2014-2020» για τη διασυνοριακή συνεργασία στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου έ3

χει ήδη ανακοινώσει την πρώτη Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, η οποία δηµοσιεύθηκε το ∆εκέµβριο του 2015. Η υποβολή των προτάσεων
ολοκληρώνεται στις 26 Απριλίου 2016. Το πρόγραµµα BalkanMed περιλαµβάνει 3 κράτη - µέλη της ΕΕ και 2 κράτη εκτός ΕΕ και συγκεκριµένα
- Μέλη της ΕΕ: Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία και Κράτη εκτός ΕΕ: Αλβανία, Π.Γ.∆.Μ. Το Πρόγραµµα BalkanMed συγχρηµατοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ/ERDF) µε
28.330.108,00 ευρώ. Η συνολική υποστήριξη από τον Μηχανισµό Προενταξιακής Βοήθειας (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA) είναι
5.126.138,00 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος,
συµπεριλαµβανοµένης της εθνικής συµµετοχής, είναι 39.727.654,00 ευρώ.
Για την κατάρτιση και εφαρµογή της πρότασης για την προώθηση
του οινο-τουρισµού στην περιοχή µας ως στοιχεία της πολιτισµικής µας
κουλτούρας, απαιτείται η δηµιουργία Εταιρικού Σχήµατος στο οποίο, από τους όρους της πρόσκλησης, δύναται να συµµετέχουν τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, όπως οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ, Επιµελητήρια, Σύλλογοι, ΑΕΙ και ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Αναπτυξιακές Εταιρίες, κ.λπ. Το εταιρικό σχήµα έχει «άτυπη µορφή» µε τη µορφή δήλωσης συµµετοχής για τους συµπράττοντες φορείς
(declaration form).
Μετά από συστηµατική διερεύνηση των δυνατοτήτων του ∆ήµου
µας στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του προγράµµατος BalkanMed και
συνεχή διάλογο µε τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, για τους σκοπούς της συγκεκριµένης πρότασης, το εταιρικό σχήµα περιλαµβάνει 6
φορείς και συγκεκριµένα:
LP1. Chamber of Achaia, Επιµελητήριο Αχαΐας
PP2. Municipality of Aigialeia, ∆ήµος Αιγιαλείας
PP3. Technological Educational Institute of Western Greece, Τεχνολογικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) ∆υτικής Ελλάδας
PP4. Limassol Chamber of Commerce & Industry, Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Λεµεσού (Κύπρος)
PP5. Executive Agency of vine and wine (EAVW), Εκτελεστικός
Οργανισµός Αµπέλου και Οίνου-Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίµων
(Βουλγαρία)
PP6. Durres Chamber of Commerce and Industry, Εµπορικό και
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ∆υρραχίου (Αλβανία)
Η πρόταση που θα υποβληθεί από το παραπάνω σχήµα φέρει τον
τίτλο “Establishment of a sustainable wine tourism identity in Balkan
Med area” (∆ηµιουργία ταυτότητας βιώσιµου οινικού τουρισµού στην
περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου) και διακριτικό
τίτλο “Wine Tour”.
Το έργο εντάσσεται στην «Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: ∆ιατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής
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κληρονοµιάς», του «Ειδικού Στόχου 2.1: Βιοποικιλότητα: Προώθηση της
οικολογικής συνοχής και της ολοκλήρωσης των οικοσυστηµάτων σε διακρατικό επίπεδο» του «Άξονα Προτεραιότητας 2: Περιβάλλον» του προγράµµατος Transnational Cooperation Programme Interreg BalkanMediterranean (BalkanMed) 2014-2020.
Αντικείµενο του έργου είναι η κεφαλαιοποίηση της οινικής κουλτούρας της Αχαΐας και ειδικά της Αιγιαλείας, ώστε να επιτύχουµε την ενίσχυση του βιώσιµου πολιτισµικού οινικού τουρισµού της περιοχής µας
ως αναπόσπαστο µέρος της Βαλκανικής οινικής κουλτούρας. Ενδεικτικές
δράσεις του προγράµµατος είναι:
Ανάπτυξη βιώσιµων διακρατικών τουριστικών προσφορών και πακέτων συνδεδεµένων µε την φυσική και πολιτισµική κληρονοµιά στις περιοχές που µπορούν να αναπτυχθούν και να συνδυαστούν εναλλακτικές
µορφές τουρισµού όπως, ενδεικτικά, ο αρχαιολογικός και πολιτισµικός
τουρισµός µε τον τουρισµό διαδροµών στη φύση:

Προβολή µίας βιώσιµης τουριστικής προσέγγισης της φυσικής και
πολιτισµικής κληρονοµιάς της περιοχής Βαλκανίων-Μεσογείου συνδεδεµένης µε τα συναφή τοπόσηµα και µνηµεία αναφοράς.

Μεταφορά συστηµάτων για την ανάδειξη και τη χρηµατοδότηση
των πράσινων, µπλε και fare προϊόντων µε σεβασµό στη πολιτιστική και
φυσική κληρονοµιά της περιοχής και στόχο την ανάδειξή της.

Ενέργειες διακρατικής συνεργασίας στα πεδία της πολυπολιτισµικότητας, της ανταλλαγής κουλτούρας και σύνδεσης µε την δηµιουργική
βιοµηχανία µε στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας.
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας συµµετέχει στις δράσεις και τα παραδοτέα
συνολικού προϋπολογισµού 153.000 €.
Μετά τα παραπάνω
Εισηγούµαι
στο Συµβούλιο την έγκριση:
1)Συµµετοχής στο εταιρικό σχήµα της πρότασης “Wine Tour” µε
στόχο την θετική αξιολόγηση, έγκριση και υλοποίηση του έργου,
2)Κατάρτισης και υποβολής της πρότασης “Wine Tour” για τον
∆ήµο Αιγιαλείας στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων
(1st Call for Project Proposals) του προγράµµατος Transnational
Cooperation Programme (TNCP) Interreg Balkan-Mediterranean
(BalkanMed) 2014-2020 (Prot. Number: 302277/MA5873/16-12-2015)
σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής (Project Implementation Manual)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων (1st Call for Project
Proposals) του προγράµµατος Transnational Cooperation Programme
(TNCP) Interreg Balkan-Mediterranean (BalkanMed) 2014-2020 (Prot.
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Number: 302277/MA5873/16.12.2015), τον οδηγό εφαρµογής (Project
Implementation Manual), τo application package της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (1st Call for Project Proposals) του προγράµµατος
Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan-Mediterranean
(BalkanMed) 2014-2020 (Prot. Number: 302277/MA5873/16-12-2015),
τους κανόνες επιλεξιµότητας των φορέων και των προτάσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τους
συµπράττοντες εταίρους από τη συµµετοχής τους σε έργα διακρατικής
συνεργασίας, όπως προκύπτουν από το κοινοτικό και εθνικό πλαίσιο αναφοράς, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος και 2)Χρήστος Γούτος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα, εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι επτά (27) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στο εταιρικό σχήµα της πρότασης «Wine Tour» µε στόχο τη θετική αξιολόγηση, έγκριση και υλοποίηση του έργου.
2)Κατάρτισης και υποβολής της πρότασης «Wine Tour» για το ∆ήµο Αιγιαλείας, στο πλαίσιο της πρώτης (1ης) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων (1st Call for Project Proposals) του Προγράµµατος Transnational
Cooperation Programme (TNCP) Interreg Balkan-Mediterranean
(BalkanMed) 2014-2020 (Prot. Number: 302277/MA5873/16.12.2015),
σύµφωνα µε τον οδηγό εφαρµογής (Project Implementation Manual).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 209/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
18 Απριλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:212
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 Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
22)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Βασίλειο Τοµαρά, 27)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα οκτώ (18) Απριλίου 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.10591/13.04.2016,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων, 6)Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 7)∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας και 8)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Γεώργιος Γιοβάς και 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.208 έως και 242)
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Για το αντικείµενο:«∆ηµιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής, διαδρόµων και σήµανση δικτύου µονοπατιών και αξιοθέατων, περιποίηση
και ενίσχυση της υπάρχουσας βλάστησης και του φυσικού τοπίου στη
δηµόσια δασική έκταση στη θέση «Άγιος Νικόλαος Άνω Ζήριας», Τ.Κ.
Άνω Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής ΨυχράµηΣταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας να προβεί στη «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) µε την επωνυµία ∆ήµος Αιγιαλείας και του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου για τη µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών
έργων στη δηµόσια δασική έκταση, στη θέση «Άγιος Νικόλαος Άνω Ζήριας» της Τοπικής Κοινότητας Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας, Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας», ώστε να γίνει µελέτη και εκτέλεση έργων στην ως άνω περιοχή, µε σκοπό τη δηµιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής και διαδρόµων, την περιποίηση και ενίσχυση της υπάρχουσας βλάστησης και
του φυσικού τοπίου µε ήπιας µορφής παρεµβάσεις, που αναφέρονται σε
εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και διανοίξεις µονοπατιών, σε σήµανσή
του σε όλα τα µήκη του καθώς και στη διαµόρφωση θέσης θέας παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης σχετικά µε:
1.
Την επικαιροποίηση της αριθ.528/2013 απόφασης του ∆.Σ. ∆ήµου
Αιγιαλείας.
2.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Παναγόπουλου
Μ. Αθανασίου ως εκπροσώπου του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) µε την επωνυµία ∆ήµος Αιγιαλείας για τη «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) µε την επωνυµία ∆ήµος Αιγιαλείας και του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου για τη µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών
έργων στη δηµόσια δασική έκταση, στη θέση «Άγιος Νικόλαος Άνω Ζήριας» της Τοπικής Κοινότητας Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας, Περιφερειακής
Ενότητας Αχαΐας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την απόφασή του µε αριθµό 528/2013, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.139190/13573/10.12.2013 όµοια του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, την Τεχνική Έκθεση που αφορά τη δηµιουργία χώρου υπαίθριας αναψυχής, διαδρόµων και σήµανση δικτύου µονοπατιών και αξιοθέατων, περιποίηση και ενίσχυση της υπάρχουσας βλάστησης και του
φυσικού τοπίου στη δηµόσια δασική έκταση στη θέση «Άγιος Νικόλαος
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Άνω Ζήριας», Τ.Κ. Άνω Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας», όπως
αυτή συντάχθηκε από την κα Μαρία Κοντεσοπούλου, Τ.Ε. ∆ασοπόνος
της Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, το Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης, καθώς
επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 53 του Ν.4042/2012
(Φ.Ε.Κ.24/τ.Α/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
2)Χρήστος Γούτος, 3)Ευστράτιος Βαρδάκης, 4)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 5)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία, µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ
και δύο (2) κατά,
Αποφασίζει
1)Την επικαιροποίηση της απόφασής του µε αριθµό 528/2013, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.139190/13573/10.12.2013 όµοια του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, περί αναγκαιότητας σύναψης Προγραµµατικής
Σύµβασης µεταξύ του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) µε
την επωνυµία ∆ήµος Αιγιαλείας και του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και
Ιονίου, για τη µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων στη
δηµόσια δασική έκταση, στη θέση «Άγιος Νικόλαος Άνω Ζήριας» της
Τοπικής Κοινότητας Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας, Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας.
2)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, ως εκπροσώπου του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) µε την επωνυµία ∆ήµος Αιγιαλείας, για τη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) µε την επωνυµία ∆ήµος Αιγιαλείας και του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίου, για τη µελέτη και εκτέλεση δηµοσίων δασοτεχνικών έργων στη δηµόσια δασική έκταση, στη θέση «Άγιος Νικόλαος Άνω
Ζήριας» της Τοπικής Κοινότητας Ζήριας ∆ήµου Αιγιαλείας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 212/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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