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Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 414
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) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 21569/12-07-2016, 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 ∆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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ. Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου, 6) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου, 10) Χρ.
Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου, Τ.Κ.
Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ. Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 17) Αργ.
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων & 18) Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ
Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )

2

Για το αντικείµενο:«Έγκριση έβδοµης (7ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα Εκτός της ηµερήσιας διάταξης
το οποίο το Σώµα απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’
αριθ.160/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής «περί κατάρτισης
7ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού
έτους 2016 , που έχουν ως εξής:
« Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει και προτείνει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την 7η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, η οποία έχει ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµιουργία νέου Κ.Α Εξόδου Mε την µείωση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και συγκεκριµένα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Καθαρισµού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων προτείνεται η δηµιουργία νέου Κ.Α. προκειµένου να εξυγιανθεί ο χώρος
του Σ.Μ.Α. Θεωρείται απαραίτητη η διαχείριση των πακετοποιηµένων απορριµµάτων που βρίσκονται σε προχωρηµένη σήψη .
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6162.005

ΠΟΣΟ ΣΕ €

∆ιαχείριση πακετοποιηµένων απορριµ55.000,00
µάτων σε προχωρηµένη σήψη

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6211.

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγι- -55.000,00
κής διαδικασίας

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 40.081,29€

2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού
∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου

2016

διαµέσου

του

Αποθεµατικού-
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Έχοντας υπόψη την πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρεία ΑΧΑΙΑ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ µετά την συνεδρίαση του την 29/026/2016 που αποφασίστηκε η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 100.005,39 µε την έκδοση 6.817 νέων µετοχών.
Για την κάλυψη της συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται στα 18.704,25 € και αριθµό µετοχών 1.275 µε βάση του ποσοστού συµµετοχής
στο µετοχικό κεφάλαιο απαιτείται η ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων όπως φαίνεται στο
παρακάτω πίνακα :
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νο10-7521.
µικά πρόσωπα
18.750,00
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 21.331,29 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών και αποθήκης, προτείνεται η αύξηση
του ΚΑ Εξόδων 00-6221.002 µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε. Αιγίου» µε βάση τις
νέες απαιτήσεις που έχουν προκύψει για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6221.002
Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε. Αιγίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 16.331,29 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς τµήµατος περιβάλλοντος, πρασίνου και πολιτικής προστασίας, προτείνεται η αύξηση του ΚΑ Εξόδων 35-7135.001 µε τίτλο Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών και παγκακιών µε βάση τις νέες απαιτήσεις και ανάγκες που έχουν προκύψει για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
35-7135.001
Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών και παγκακιών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 6.331,29 €

».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
υπ’αριθ.160/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορούν την κατάρτιση της έβδοµης (7ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και έλαβε υπόψη του
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 160/2016
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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, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 24397/
2348/24-2-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.94/2016 προηγούµενη απόφασή
του, περί έγκρισης της 3ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
32918/3258/10-3-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.164/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 4ης αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.51690/5217/18-4-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.266/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 5ης αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.76687/7897/13-6-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, την υπ’ αριθ.358/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης της 6ης αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικον. έτους 2016, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
πρωτ.76687/7897/13-6-16 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, 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) Μιχ. Κωνσταντίνου, 2) Χρήστου Λαϊνά, 3) Κων. Παπακωνσταντίνου, 4) ∆ηµ.Μπούρδου που καταψήφισαν το θέµα, ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόµα πριν τη συζήτηση του
θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµ.Μπούνιας, 2) Γεωρ.Γιοβάς,
3) ∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 4) ∆ιαµ.Βασιλακοπούλου,5) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 6) Ευστ. Βαρδάκης, 7) Βασ.Φιλιππόπουλος και 8) Βασ.
Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της έβδοµης (7ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού
του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, ως προς τα έσοδα και τα
έξοδα, η οποία έχει ως παρακάτω :
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1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Με δηµιουργία νέου Κ.Α Εξόδου Mε την µείωση Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και συγκεκριµένα του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Καθαρισµού Κοινοχρήστων χώρων και Ειδικών Συνεργείων προτείνεται η δηµιουργία νέου Κ.Α. προκειµένου να εξυγιανθεί ο χώρος
του Σ.Μ.Α. Θεωρείται απαραίτητη η διαχείριση των πακετοποιηµένων απορριµµάτων που βρίσκονται σε προχωρηµένη σήψη .
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6162.005

ΠΟΣΟ ΣΕ €

∆ιαχείριση πακετοποιηµένων απορριµ55.000,00
µάτων σε προχωρηµένη σήψη

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6211.

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγι- -55.000,00
κής διαδικασίας

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 40.081,29€

2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού
∆ηµιουργία Κ.Α Εξόδου

2016

διαµέσου

του

Αποθεµατικού-

Έχοντας υπόψη την πρόσκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρεία ΑΧΑΙΑ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ µετά την συνεδρίαση του την 29/026/2016 που αποφασίστηκε η
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 100.005,39 µε την έκδοση 6.817 νέων µετοχών.
Για την κάλυψη της συµµετοχής στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται στα 18.704,25 € και αριθµό µετοχών 1.275 µε βάση του ποσοστού συµµετοχής
στο µετοχικό κεφάλαιο απαιτείται η ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων όπως φαίνεται στο
παρακάτω πίνακα :
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Συµµετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νο10-7521.
µικά πρόσωπα
18.750,00
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει
στο ποσό των 21.331,29 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του τµήµατος προµηθειών και αποθήκης, προτείνεται η αύξηση
του ΚΑ Εξόδων 00-6221.002 µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε. Αιγίου» µε βάση τις
νέες απαιτήσεις που έχουν προκύψει για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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00-6221.002
Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε. Αιγίου
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 16.331,29 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς τµήµατος περιβάλλοντος, πρασίνου και πολιτικής προστασίας, προτείνεται η αύξηση του ΚΑ Εξόδων 35-7135.001 µε τίτλο Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών και παγκακιών µε βάση τις νέες απαιτήσεις και ανάγκες που έχουν προκύψει για την εύρυθµη λειτουργία του ∆ήµου µας.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
35-7135.001
Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών και παγκακιών
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται στο ποσό των 6.331,29 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 414/2016
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 416
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) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 21569/12-07-2016, 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 ∆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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ. Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου, 6) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου, 10) Χρ.
Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου, Τ.Κ.
Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ. Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 17) Αργ.
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων & 18) Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ
Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση τέταρτης (4ης ) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» οικονοµικού έτους 2016.»
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώµα ενέκρινε οµόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη απόφασης του ∆.Σ., επειδή είναι ανάγκη να
προβεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην έγκριση της 4ης αναµόρφωσης του
προϋπολογισµού οικον. έτους 2016 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας», προκειµένου να καλυφθούν άµεσες οικονοµικές υποχρεώσεις
του εν λόγω Ν.Π.∆.∆., σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.107/2016 απόφασης του ∆ιοικ/κού Συµβουλίου
του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας », που έχει ως εξής:
« ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την τέταρτη (4η) Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆.
«Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας»,
οικονοµικού έτους 2016, ως ακολούθως:
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού - µε ενίσχυση Κ.Α εξόδου
Σας γνωρίζουµε ότι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων
στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6117.002
Μαγνητοφώνηση & Σύνταξη Πρακτικών ∆.Σ.
Αµοιβή τρίτων για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολό00-6117.003
γου
00-6221
Ταχυµεταφορές
10-6115.000
Αµοιβές λογιστών
10-6115.001
Αµοιβές ορκωτών λογιστών
10-6263
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
10-6263
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
10-6474
Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γρα10-6612
φείων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
90,00
34,72
11,58
24,39
52,85
0,41
7,66
1,22
65,96
3

10-6634
10-6634
10-6641
10-6661
10-6672
10-6266.003
10-6266.005
10-6643.003
10-6662.001
10-7134.001
15-6117.001

15-6117.004
15-6261.001
15-6262.003
15-6641.001
15-6661
15-6662.001
15-6662.002
15-6692
15-6693
10-6481.005
10-6481.006
10-6641
10-6643.003
15-6641.001
15-6641.002
15-6643
ΣΥΝΟΛΟ

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφoρικών
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση και τεχνική - µηχανογραφική υποστήριξη εφαρµογών πληροφοριακού συστήµατος
Συντήρηση και επισκευή Η/Υ - εκτυπωτών - φωτοτυπικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµού
Πετρέλαιο θέρµανσης για το ΝΠ∆∆
Προµήθεια λαµπτήρων - ηλεκτρολογικό υλικό
Προµήθεια Η/Υ - εκτυπωτών – scanner
Εργασίες υποβολής φακέλου για την ένταξη του
Νοµικού Προσώπου στην ∆ράση Εναρµόνιση Οικογενειακής Ζωής (ΕΣΠΑ)-πρόσκληση αριθ.
πρωτ. 2100/16-7-2015
Παροχή Υπηρεσίας αν/σκευής & συντ/σης χλοοταπήτων
Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων γηπέδων
Συντήρηση γεωτρήσεων – αντλιοστασίων
Προµήθεια καυσίµων
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
Προµήθεια υλικών άρδευσης
Προµήθεια λαµπτήρων - ηλεκτρολογικού υλικού
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων
και βελτιωτικών εδάφους
Προµήθεια τροφίµων για τους Παιδικούς Σταθµούς

15,55
59,26
16,18
5,93
11,07
44,71
30,00
8,09
19,00
19,08
80,00

127,89
32,52
19,85
13,90
18,56
66,74
14,30
101,58
76,26
37,61

Προµήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ

16,03

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών

14,23

Πετρέλαιο θέρµανσης για το ΝΠ∆∆

56,91

Προµήθεια καυσίµων

14,23

Προµήθεια λιπαντικών

2,03

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

14,23
1.224,53

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 16.432,97€

2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
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Μετά από εισήγηση του Προέδρου και των υπευθύνων των Παιδικών Σταθµών και σε
συνέχεια του ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στους Παιδικούς Σταθµούς, απαιτείται
η παροχή ιατρικής υποστήριξης κατά τον χρόνο λειτουργίας τους. Για την κάλυψη
της παραπάνω δαπάνης τροποποιείται ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2016 µε
την δηµιουργία νέου Κ.Α. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6117.004
Παροχή ιατρικών υπηρεσιων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 12.932,97€

3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού µε ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου προκειµένου να πραγµατοποιηθεί τιµητική εκδήλωση στο Ίδρυµα « Χατζιδάκις – Γκάτσος» για την κάλυψη της προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 µε την ενίσχυση του Κ.Α. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
10-6471

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

3.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 9.432,97€

4. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού µε ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων έτους 2015 και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού αυτών προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016 µε την ενίσχυση του Κ.Α. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6115.001

Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 4.432,97€

5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη που προκύπτει από την εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
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Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-6492

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 1.432,97€

6.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη που προκύπτει για την συντήρηση επίπλων –
σκευών και λοιπού εξοπλισµού λόγω της παλαιότητας και εκτεταµένης χρήσης αυτών
προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού
1.000,00
10-6265.000
εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 432,97€
7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε την ενίσχυση Κ.Α Εσόδου και Κ.Α Εξόδων
Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη που προκύπτει για την είσπραξη και απόδοση
των εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. λόγου της συνέχισης του προγράµµατος των παιδικών
σταθµών και παραµονή των εργαζοµένων προτείνεται η ενίσχυση των Κ.Α. Εσόδων
και Εξόδων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
4131.002
Εισφοές ΙΚΑ
85.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-8231.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απόδοση Εισφορών ΙΚΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
85.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 432,97€

8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε την µείωση Κ.Α Εξόδου και την δηµιουργία Κ.Α. εξόδου
Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη που προκύπτει για την πληρωµή φόρου που προκύπτει από την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος προτείνεται η δηµιουργία
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Κ.Α. Εξόδου και η µείωση Κ.Α. Εξόδου που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6331.
Λοιποί φόροι και τέλη

ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.000,00

διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6117.001
Απογραφή κινητής Περιουσίας Ν.Π.∆.∆

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-4.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 432,97€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 107/2016 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ.107/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε
την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.
751/14-12-2015 απόφασή του µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός
οικ. έτους 2016 του ανωτέρω Ν.Π.∆.∆., τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 234 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.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.Παπακωνσταντίνου που δήλωσε παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)
Γεωρ.Γιοβάς, 2) ∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 3) ∆ιαµ.Βασιλακοπούλου,4)
∆ηµ.Παναγιωτακόπουλος, 5) Ευστ.Βαρδάκης, 6) Βασ.Φιλιππόπουλος και
7) Βασ.Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 107/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» περί 4ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, η οποία έχει
ως ακολούθως:
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« ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
4ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού - µε ενίσχυση Κ.Α εξόδου
Σας γνωρίζουµε ότι, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 52 του Υποκεφαλαίου ∆' του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Πρώτου του νόµου «Επείγουσες διατάξεις
για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων
στις 22.5.2016 σχετικά µε την αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ κατά µία
ποσοστιαία µονάδα, ήτοι από 23% σε 24%, εισηγούµαστε την ενίσχυση των ανωτέρω Κ.Α. ως εξής:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6117.002
Μαγνητοφώνηση & Σύνταξη Πρακτικών ∆.Σ.
Αµοιβή τρίτων για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολό00-6117.003
γου
00-6221
Ταχυµεταφορές
10-6115.000
Αµοιβές λογιστών
10-6115.001
Αµοιβές ορκωτών λογιστών
10-6263
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
10-6263
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
10-6474
Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γρα10-6612
φείων
10-6634
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
10-6634
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
10-6641
µεταφoρικών
10-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
10-6672
Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση και τεχνική - µηχανογραφική υποστή10-6266.003
ριξη εφαρµογών πληροφοριακού συστήµατος
Συντήρηση και επισκευή Η/Υ - εκτυπωτών - φωτο10-6266.005
τυπικών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισµού
10-6643.003
Πετρέλαιο θέρµανσης για το ΝΠ∆∆
10-6662.001
Προµήθεια λαµπτήρων - ηλεκτρολογικό υλικό
10-7134.001
Προµήθεια Η/Υ - εκτυπωτών – scanner
Εργασίες υποβολής φακέλου για την ένταξη του
Νοµικού Προσώπου στην ∆ράση Εναρµόνιση Οι15-6117.001
κογενειακής Ζωής (ΕΣΠΑ)-πρόσκληση αριθ.
πρωτ. 2100/16-7-2015
Παροχή Υπηρεσίας αν/σκευής & συντ/σης χλοο15-6117.004
ταπήτων
15-6261.001
Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων γηπέδων
15-6262.003
Συντήρηση γεωτρήσεων – αντλιοστασίων
15-6641.001
Προµήθεια καυσίµων
15-6661
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
15-6662.001
Προµήθεια υλικών άρδευσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
90,00
34,72
11,58
24,39
52,85
0,41
7,66
1,22
65,96
15,55
59,26
16,18
5,93
11,07
44,71
30,00
8,09
19,00
19,08
80,00

127,89
32,52
19,85
13,90
18,56
66,74
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15-6662.002
15-6692
15-6693
10-6481.005
10-6481.006
10-6641
10-6643.003
15-6641.001
15-6641.002
15-6643

Προµήθεια λαµπτήρων - ηλεκτρολογικού υλικού
Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων
και βελτιωτικών εδάφους
Προµήθεια τροφίµων για τους Παιδικούς Σταθµούς

14,30
101,58
76,26
37,61

Προµήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ

16,03

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση
µεταφορικών

14,23

Πετρέλαιο θέρµανσης για το ΝΠ∆∆

56,91

Προµήθεια καυσίµων

14,23

Προµήθεια λιπαντικών

2,03

Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό

14,23

ΣΥΝΟΛΟ

1.224,53

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 16.432,97€

2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-µε δηµιουργία Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου και των υπευθύνων των Παιδικών Σταθµών και σε
συνέχεια του ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε στους Παιδικούς Σταθµούς, απαιτείται
η παροχή ιατρικής υποστήριξης κατά τον χρόνο λειτουργίας τους. Για την κάλυψη
της παραπάνω δαπάνης τροποποιείται ο προϋπολογισµός οικονοµικού έτους 2016 µε
την δηµιουργία νέου Κ.Α. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6117.004
Παροχή ιατρικών υπηρεσιων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.500,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 12.932,97€

3. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού µε ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου προκειµένου να πραγµατοποιηθεί τιµητική εκδήλωση στο Ίδρυµα « Χατζιδάκις – Γκάτσος» για την κάλυψη της προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 µε την ενίσχυση του Κ.Α. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
10-6471

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

3.500,00
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Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 9.432,97€

4. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού µε ενίσχυση
Κ.Α Εξόδων
Μετά από εισήγηση του Προέδρου προκειµένου να καλυφθεί η δαπάνη για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων έτους 2015 και την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού αυτών προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016 µε την ενίσχυση του Κ.Α. όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6115.001

Αµοιβές Ορκωτών Λογιστών

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 4.432,97€

5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη που προκύπτει από την εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικα3.000,00
00-6492
στικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 1.432,97€

6.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού-Αύξηση
Κ.Α Εξόδου
Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη που προκύπτει για την συντήρηση επίπλων –
σκευών και λοιπού εξοπλισµού λόγω της παλαιότητας και εκτεταµένης χρήσης αυτών
προτείνεται η ενίσχυση του Κ.Α. Εξόδων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού
10-6265.000
1.000,00
εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 διαµορφώνεται
στο ποσό των 432,97€
7. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε την ενίσχυση Κ.Α Εσόδου και Κ.Α Εξόδων
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Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη που προκύπτει για την είσπραξη και απόδοση
των εισφορών υπέρ του Ι.Κ.Α. λόγου της συνέχισης του προγράµµατος των παιδικών
σταθµών και παραµονή των εργαζοµένων προτείνεται η ενίσχυση των Κ.Α. Εσόδων
και Εξόδων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδου:
Κ.Α ΕΣΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
4131.002
Εισφοές ΙΚΑ
85.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
00-8231.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Απόδοση Εισφορών ΙΚΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
85.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 432,97€
8. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού- µε την µείωση Κ.Α Εξόδου και την δηµιουργία Κ.Α. εξόδου
Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη που προκύπτει για την πληρωµή φόρου που προκύπτει από την υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήµατος προτείνεται η δηµιουργία
Κ.Α. Εξόδου και η µείωση Κ.Α. Εξόδου που δεν πρόκειται να υλοποιηθεί στον προϋπολογισµό του έτους 2016, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6331.
Λοιποί φόροι και τέλη
4.000,00
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
10-6117.001
Απογραφή κινητής Περιουσίας Ν.Π.∆.∆

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-4.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 432,97€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 416/2016
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 417
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) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 21569/12-07-2016, 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 ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζή-

τηση 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) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ. Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου, 6) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου, 10) Χρ.
Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου, Τ.Κ.
Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ. Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 17) Αργ.
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων & 18) Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ
Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )

Για το αντικείµενο: « Στο έγγραφο της «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε.» περί συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος εκθέτει
τα εξής: «Κύριοι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για λήψη αποφάσεων
του ∆.Σ. λόγω του κατεπείγοντος, διότι λήγει στις 14-07-16 η ενάσκηση
δικαιώµατος προτίµησης στο νέο κεφάλαιο της εταιρείας. το οποίο απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο ) θέµα της
ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 695/∆/29-6-2016 έγγραφό της «ΑΧΑΪΑΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε» µας γνωρίζει ότι κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου στις 26-6-2016 αποφασίσθηκε η αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας µε την έκδοση 6.817 νέων µετοχών αξίας 14,67€ η καθεµία , συνολικού ποσού 1100.005,39€ ( 6.817
Χ 14,67€ =100.005,39€) , µε ενάσκηση δικαιώµατος προτίµησης στο νέο
κεφάλαιο των τωρινών µετόχων , αναλογικά µε το σηµερινό ποσοστό
τους που λήγει στις 14/07/2016 .
Το ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που µπορούµε
να καταθέσουµε βάσει των σηµερινών ποσοστών συµµετοχής του ∆ήµου
Αιγιαλείας (που ανέρχονται στις 7.331 συνολικής αξίας 107.541,01€ µε
ποσοστό στο µετοχικό κεφάλαιο 18,71%.), είναι 1.275 µετοχές ποσού
καταβολής 18.704,25€ σύµφωνα µε τον πίνακα κατανοµής µετοχών της
από 29/6/2016 Συνεδρίασης του ∆.Σ. της ΑΧΑΪΑ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
Α.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την συµµετοχή ή µη του ∆ήµου Αιγιαλείας στην αύξηση του
Μετοχικού κεφαλαίου της παραπάνω αναπτυξιακής εταιρείας ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας , αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ. 695/∆/29-6-2016 έγγραφο της
«Αχαΐα- Αναπτυξιακής Α.Ε.» και έλαβε υπόψη του τον πίνακα κατανοµής µετοχών της από 29/6/2016 Συνεδρίασης του ∆.Σ. της ΑΧΑΪΑΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε., και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου
του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆ και του της παρ.5 του άρθρου 65 Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρω-

µένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ.Λαϊνά που καταψήφισε το θέµα, ενώ δεν είχαν προσέλθει
ακόµα πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)
∆ηµ.Παναγιωτακόπουλος, 2) Ευστ.Βαρδάκης, 3) Βασ.Φιλιππόπουλος
και 4) Βασ.Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει κατ’ αρχήν το ενδιαφέρον συµµετοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» που εδρεύει στα Καλάβρυτα και µε επόµενη
απόφαση θα καταβάλλει υπέρ αυτής στον ειδικό Λογαριασµό : 6318 04
0030907, που τηρεί η εν λόγω εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς το ποσό
των 18.704,25€, σύµφωνα µε τον πίνακα κατανοµής µετοχών της από
29/6/2016 Συνεδρίασης του ∆.Σ. της ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 417 /2016
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 418
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) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 21569/12-07-2016, 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 ∆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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ. Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου, 6) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου, 10) Χρ.
Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου, Τ.Κ.
Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ. Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 17) Αργ.
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων & 18) Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ
Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )
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Για το αντικείµενο: «Υποχρεωτική εφαρµογή πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ/256 /Α /31-12-2012) κ.λ.π, περί επεκτάσεως
αρµοδιοτήτων της ∆.Ε.Υ.Α. στα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας
και αλλαγή της επωνυµίας της από ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ σε «∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι είναι υποχρεωτική πλέον η επέκταση των αρµοδιοτήτων της ∆.Ε.Υ.Α. στα γεωγραφικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας και η
αλλαγή της επωνυµίας της, από ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ σε «∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», το οποίο απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1069/80 περί διεύρυνσης
αντικειµένου και επέκτασης περιοχής αρµοδιότητας και συγκεκριµένα
στην παρ. 2 του άνω άρθρου προβλέπεται ότι: «Η περιοχή αρµοδιότητας
συνιστώµενης επιχείρησης δήµου ή κοινότητας µπορεί να επεκτείνεται:
α) στις εδαφικές περιφέρειες όµορων δηµοτικών ή κοινοτικών διαµερισµάτων του Ν. 2539/97 του ιδίου δήµου ή κοινότητας ή τµηµάτων αυτών
µετά από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης … »
Σύµφωνα µε την από 31-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 256Α/31-12-2012) «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικράτειας»,
που κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 και συγκεκριµένα στο
άρθρο 4 (∆ιαδικασία συγχώνευσης ∆ΕΥΑ) προβλέπονται τα εξής: «Η
παράγραφος 6 του άρθρου 109 ν. 3852/2010 (Α'87) όπως ισχύει µετά την
αντικατάστασή του µε το άρθρο 10 του ν. 4071/2012 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς τη συγχώνευση των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α). Η αρµοδιότητα της νέας, µετά τη συγχώνευση, ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
ή της προϋπάρχουσας εκτείνεται υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής
περιοχής του δήµου. Σε περίπτωση που για την εφαρµογή του προηγουµένου εδαφίου η ανάληψη της διαχείρισης των υπηρεσιών ύδρευσης 3

αποχέτευσης για το σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήµου αναλαµβάνεται από υφιστάµενη ∆.Ε.Υ.Α., η χωρική αρµοδιότητα αυτής εκτείνεται αναλόγως µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η απόφαση αυτή µπορεί να ληφθεί µέχρι 31-12-2014, εάν δε έχει
ήδη ληφθεί, µπορεί να ανασταλεί η εφαρµογή της, εν όλω ή εν µέρει, µε
νεότερη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, κατά την αυτή διαδικασία,
µέχρι 31.12.2014. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση
και κατά την αυτή διαδικασία, η εν µέρει επέκτασή της κατά τα ανωτέρω
χωρικής αρµοδιότητας της τυχόν υφιστάµενης ∆.Ε.Υ.Α. Έργα ύδρευσης
ή αποχέτευσης που έχουν ήδη ενταχθεί σε Επιχειρησιακά Προγράµµατα
του Ε.Σ.Π.Α. µε δικαιούχους ∆ήµους δύνανται να υλοποιηθούν είτε από
τους ∆ήµους είτε από τις ∆.Ε.Υ.Α., ανεξαρτήτως της επέκτασης της χωρικής αρµοδιότητας αυτών». Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 532/7-1-2013 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών τονίζεται ότι «µέχρι την 31-12-2014 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η εν µέρει επέκταση της χωρικής αρµοδιότητας τυχόν
υφισταµένης ∆ΕΥΑ».
Η άνω προθεσµία (31-12-2014) παρατάθηκε µέχρι 30-6-2016 µε το
άρθρο 45 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/24-12-2014).
Με τις άνω διατάξεις, όταν στην περιοχή ενός νέου Καλλικρατικού
∆ήµου λειτουργεί µία ∆.Ε.Υ.Α. και υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης
στους υπόλοιπους δήµους και κοινότητες που συνενώνονται, τότε το νέο
∆ηµοτικό Συµβούλιο, µέχρι την 30-6-2016, είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει, είτε µερικά, είτε ολικά, τα όρια ευθύνης της υπάρχουσας
∆.Ε.Υ.Α., την περιοχή δηλαδή όπου παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και
αποχέτευσης και να ενσωµατώσει τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά
στοιχεία των υπηρεσιών ύδρευσης - αποχέτευσης στην επιχείρηση. ∆εν
έχουµε δηλαδή δηµιουργία νέας επιχείρησης, αλλά επέκταση της υπάρχουσας χωρίς να δηµιουργούνται νοµικά, διοικητικά και φορολογικά
προβλήµατα. Όµως η άνω καταληκτική προθεσµία της 30-6-2016 δεν
παρατάθηκε και πάλι, η µερική επέκταση δεν είναι πλέον δυνατή και η
χωρική αρµοδιότητα της υπάρχουσας ∆ΕΥΑ Αιγίου θα πρέπει πλέον να
επεκταθεί υποχρεωτικά στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
Εποµένως, εφόσον κατά το άρθρου 107 του Ν.3852/10 (Πρόγραµµα
Καλλικράτης) «οι δήµοι µπορούν να έχουν µια δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.)», η οποία θα διευρύνει τα όρια της, τις
αρµοδιότητες της και την περιοχή ευθύνης της σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στα άρθρα 2, 7 και 9 του Ν. 1069/80, άρθρο 109 παρ. 6 του Ν. 3852/
2010 και την άνω ΠΝΠ και τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, ο ∆ήµος
µας οφείλει να προχωρήσει στη διεύρυνση της περιοχής αρµοδιότητας
της υφιστάµενης επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης στο σύνολο της
εδαφικής περιοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την απορρόφηση των υπηρεσιών ύδρευσης των πρώην (καταργηµένων) ∆ήµων Συµπολιτείας, Ερινεού, ∆ιακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας.
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Η διεύρυνση αυτή επιβάλλεται και για το λόγο, ότι χωρίς την επέκταση δεν επιτρέπεται η ενασχόληση της ∆ΕΥΑ εκτός της περιοχής αρµοδιότητάς της, µε συνέπεια να µην είναι δυνατή η συντήρηση και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων ύδρευσης των πρώην δήµων από την ∆ΕΥΑ.
Από το άλλο µέρος δεν είναι δυνατό, αλλά και οικονοµικά συµφέρουσα
η διατήρηση υπηρεσιών ύδρευσης στα όρια των πρώην ∆ήµων. Με τη
διεύρυνση επιτυγχάνεται ότι όλοι οι δηµότες της νέας περιοχής αρµοδιότητας της ∆ΕΥΑ θα απολαµβάνουν τις ίδιες υπηρεσίες στους κρίσιµους
για την ποιότητα ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος τοµείς ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίσης, λόγω της προτεινόµενης επέκτασης
στις άνω εδαφικές περιφέρειες του ∆ήµου Αιγιαλείας, θα πρέπει να αλλάξει και η επωνυµία της ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ σε «∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσετε την επέκταση της
χωρικής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αιγίου στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του ∆ήµου Αιγιαλείας,
δηλαδή στις εδαφικές περιφέρειες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Συµπολιτείας, Ερινεού ∆ιακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Επίσης, λόγω της προτεινόµενης επέκτασης στις άνω εδαφικές περιφέρειες του ∆ήµου Αιγιαλείας, θα πρέπει να αποφασιστεί και η αλλαγή της
επωνυµίας της ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ σε «∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ». Η απόφαση
που θα ληφθεί, θα εγκριθεί µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και στη συνέχεια θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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, τα όσα εξέθεσε ο κ. Γρηγόριος Αλεξόπουλος, Αντιπρόεδρος της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγίου και τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Σύµβουλων και έλαβε υπόψη του το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1069/ 80, το άρθρο
45 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/24-12-2014), την από 31-12-2012
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ256Α/31-12-2012) «Ρυθµίσεις
κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και
του Υπουργού Επικράτειας», τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆, τις
διατάξεις των άρθρου 65 και 107 & 109 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», το άρθρο 10 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ/ Α΄/85), καθώς και τα α) ΦΕΚ/Α΄/ 202/15-09-1989 «Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης µε το όνοµα «∆ηµοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του δήµου Αιγίου του νοµού
Αχαΐας», όπως τροποποιήθηκε µε τα β) ΦΕΚ/Β΄/651/22-05-2000 (αριθ.
4671/25-4-2000 απόφ. Γεν.Γραµµατέα Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδος «Επέ5

κταση της περιοχής αρµοδιότητας της Ενιαίας ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης-Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) Αιγίου του Νοµού Αχαΐας στη περιφέρεια του διευρυµένου ∆ήµου Αιγίου του Νοµού Αχαΐας», και γ)
ΦΕΚ/Β΄/1976/9-10-2007 « Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης του ∆ήµου Αιγίου», πλην
των δηµοτικών συµβούλων: κ.κ.1) Χρ.Σπηλιωτόπουλου, 2) Χρ. Λαϊνά, 3)
Κων. Παπακωνσταντίνου,4) Βασ. Τοµαρά και 5) ∆ηµ. Μπούρδου, που
καταψήφισαν το θέµα και των 6) Μιχ. Κωνσταντίνου και 7) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
εποµένως κατά πλειοψηφία µε ψήφους (22) υπέρ,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει :
Α) Την επέκταση της χωρικής αρµοδιότητας της υφιστάµενης ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγίου, µε την απορρόφηση των υπηρεσιών ύδρευσης στο σύνολο της εδαφικής περιοχής
του ∆ήµου Αιγιαλείας, δηλαδή στις εδαφικές περιφέρειες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Συµπολιτείας, Ερινεού ∆ιακοπτού, Ακράτας και Αιγείρας
του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Β) Την αλλαγή της επωνυµίας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αιγίου (∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ) σε «∆ηµοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγιαλείας (∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ)».
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου νοµιµότητας η παρούσα απόφαση να
δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 418/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 421
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) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 21569/12-07-2016, 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 ∆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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ. Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου, 6) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου, 10) Χρ.
Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ. Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου, Τ.Κ.
Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ. Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 17) Αργ.
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων & 18) Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ
Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )
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Για το αντικείµενο: « Στο αίτηµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Αιγίου, για δωρεά παραχώρηση χρήσης δηµοτικού κτιρίου ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, εκθέτει τα εξής: «Κύριοι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για
λήψη αποφάσεων του ∆.Σ. λόγω του κατεπείγοντος και καλεί το Σώµα να
αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, καθώς
το κτίριο, που στεγάζεται σήµερα, µετά τον σεισµό στις 7-11-2014 κρίθηκε ακατάλληλο και πρέπει να εκτελεστούν εργασίες για την αποκατάσταση των ζηµιών, το οποίο απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 11631/
Φ531/16-6-2016 έγγραφό της ζητάει δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
δηµοτικού κτιρίου 500τ.µ. περίπου µε άλλο τόσο περίπου προαύλιο χώρο για τη µεταστέγαση των υπηρεσιών της, καθώς το κτίριο, που στεγάζεται σήµερα, µετά τον σεισµό στις 7-11-2014 κρίθηκε ακατάλληλο και
πρέπει να εκτελεστούν εργασίες για την αποκατάσταση των ζηµιών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.
3463/06 «Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο ∆ηµόσιο ή σε Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου για την αντιµετώπιση έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται µε όµοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την έχουν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.»
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν έχει στην κυριότητά του ανάλογο κτίριο
προαύλιο χώρο, δεδοµένου ότι µισθώνει κτίρια για την στέγαση των υπηρεσιών του και εποµένως δεν µπορεί να ικανοποιήσει το παραπάνω
αίτηµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου.
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 το υπ’ αριθ. πρωτ. 11631/ Φ531/16-6-2016 έγγραφό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου και έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του
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θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος, 2)
Βασ. Θ.Χριστόπουλος, 3) ∆ηµ.Μπούρδος, 4) Ευστ.Βαρδάκης και 5) Παν.
Μαρινόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
∆εν κάνει δεκτό το αίτηµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου,
για δωρεά παραχώρηση χρήσης δηµοτικού κτιρίου για την κάλυψη των
αναγκών στέγασης της Π.Υ. Αιγίου, διότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν έχει
στην κυριότητά του ανάλογο κτίριο και προαύλιο χώρο, δεδοµένου ότι
µισθώνει κτίρια για την στέγαση των υπηρεσιών του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 421/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 423
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) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 21569/12-07-2016, 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 ∆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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ. Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου, 6) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου, 10) Χρ.
Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου, Τ.Κ.
Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ. Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 17) Αργ.
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων & 18) Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ
Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης
ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. στην Τ.Κ. Σελινούντα ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και εκθέτει τα
εξής: «Κύριοι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για λήψη αποφάσεων του
∆.Σ. λόγω του κατεπείγοντος, διότι λήγει η προθεσµία ισχύος του εγγράφου κοστολόγησης της ∆Ε∆∆ΗΕ, για την υλοποίηση των εργασιών για
τοποθέτηση ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. στην Τ.Κ. Σελινούντα , το οποίο
απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος, αφού οµόφωνα το Σώµα ενέκρινε το
κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σε απάντηση του µε αριθµ. πρωτ.40977Α/2015/28-03-2016 εγγράφου µας για επέκταση δηµοτικού φωτισµού, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 51232/26-04-2016 έγγραφο της µας γνώρισε το ύψος της
δαπάνης που απαιτείται για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ.
έµπροσθεν οικίας Ι. Μπαλάσκα, στην Τ.Κ. Σελινούντα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 894,40€ ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Το συνολικό ποσό
των 1.100,11 € στο προαναφερόµενο έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ προσαυξάνεται κατά 8,94 € και διαµορφώνεται στο τελικό ποσό των 1.109,06€ µετά την ισχύ του Ν. 4389/2016 άρθρο 52 παρ.1.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω
έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου
της ∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης (1) στύλου µετά Φ.Σ. έµπροσθεν οικίας Ι. Μπαλάσκα, στην
Τ.Κ. Σελινούντα, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.001 οικονοµικού
έτους 2016, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την
πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ ».
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε
υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.40977Α/2015/28-03-2016 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.πρωτ.51232/26-04-2016 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ, την υπ’ αριθ. Α-689/8-7-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
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την ανάγκη τοποθέτησης ενός (1) στύλου µετά Φ.Σ. έµπροσθεν οικίας Ι.
Μπαλάσκα, στην Τ.Κ. Σελινούντα, του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου
να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και λόγω
λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 65 & της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης»
και του Ν.4389/2016 άρθρο 52 παρ.1, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 2) Βασ.Θ.Χριστόπουλος, 3) ∆ηµ.Μπούρδος, 4) Ευστ.Βαρδάκης
και 5) Παν. Μαρινόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1) Την έγκριση αναγκαιότητας για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου
µετά Φ.Σ. έµπροσθεν οικίας Ι. Μπαλάσκα, στην Τ.Κ. Σελινούντα της
∆.Ε. Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν
ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του υπ’ αριθ.πρωτ. 51232/26-04-2016 εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, συνολικής δαπάνης ύψους των 1.109,06€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24%.
2) Την έγκριση δαπάνης ποσού 1.109,06€ και τη διάθεση αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.20-7325.001 προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοση του ποσού στη
∆Ε∆∆ΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 423/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
13 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 424
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) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)
Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τρεις (13) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ. 21569/12-07-2016, 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 ∆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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Βασ.Σταυρόπουλος,
∆.Κ.∆ιακοπτού, 2) Παν.Ανδριόπουλος, ∆.Κ.Ροδοδάφνης, 3) Ανδρ. Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 4) Παν.Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5)
Αθ.Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παρ.Πλατάνου, 6) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 7) Αναστ.Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιϊκων, 8)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, 9)∆ηµ.∆ηµητρίου, Τ.Κ.Κραθίου, 10) Χρ.
Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 11) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 12) Κων.Παγώνης, Τ.Κ.Βουτσίµου, 13) Ιωαν. Οικονόµου, Τ.Κ.
Αµπελοκήπων, 14) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 15) Ευαγ. Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 16) Κων.Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 17) Αργ.
Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµιτίκων & 18) Οδυσ.Σακελαρόπουλος, Τ.Κ
Ερινεού.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος και 4) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.414 έως και 427 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης
δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στην θέση «Ελληνικά» της Τ.Κ. Σελινούντα ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος, εκθέτει προς το Σώµα τα εξής: «Κύριοι συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη για
λήψη απόφασης του ∆.Σ., διότι λήγει η προθεσµία ισχύος του εγγράφου
κοστολόγησης της ∆Ε∆∆ΗΕ, για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων µετά
Φ.Σ. στην θέση «Ελληνικά» της Τ.Κ. Σελινούντα, το οποίο απεφάνθηκε
οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανακοινώνει το όγδοο (8ο ) θέµα της
ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου
κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σε απάντηση του µε αριθµ. πρωτ. 40977Γ/2015/28-03-2016 εγγράφου µας για επέκταση δηµοτικού φωτισµού, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 51239/27-04-2016 έγγραφο της µας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στην
θέση «Ελληνικά», της Τ.Κ. Σελινούντα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό
των 1.788,80 € ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%). Το συνολικό ποσό των 2.200,22
€ στο προαναφερόµενο έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ προσαυξάνεται κατά
17,90 € και διαµορφώνεται στο τελικό ποσό των 2.218,12€ µετά την ισχύ του Ν. 4389/2016 άρθρο 52 παρ.1.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω
έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου
της ∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στην θέση «Ελληνικά», της Τ.Κ.
Σελινούντα, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20-7325.001 οικονοµικού έτους 2016, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την
πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ ».
Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε
υπόψη του το υπ’ αριθ.πρωτ. 40977Γ/2015/28-03-2016 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.πρωτ. 51239/27-04-2016 έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ, την υπ’ αριθ. Α-688/8-7-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την ανάγκη τοποθέτησης στύλων µετά Φ.Σ του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και
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λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 & της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.4389/2016 άρθρο 52 παρ.1, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 2) Βασ.Θ.Χριστόπουλος, 3) ∆ηµ. Μπούρδος, 4) Ευστ.
Βαρδάκης και 5) Παν. Μαρινόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα
Αποφασίζει
1) Την έγκριση αναγκαιότητας για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων
µετά Φ.Σ. στην θέση «Ελληνικά», της Τ.Κ. Σελινούντα, ∆.Ε. Αιγίου του
∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω
έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του υπ’ αριθ.
πρωτ. 51239/27-04-2016 εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, συνολικής δαπάνης
ύψους των 2.218,12€ € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.24%.
2) Την έγκριση δαπάνης ποσού 2.218,12€ και τη διάθεση αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.20-7325.001 προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοση του ποσού στη
∆Ε∆∆ΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 424/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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