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30 Αυγούστου 2016

Αριθ. Απόφ.: 466
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13)
Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 14) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15) Νικόλαο
Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17) Γεώργιο Γιοβά, 18)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21) Χρήστο Γούτο, 22) Βασίλειο Τοµαρά, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) Αυγούστου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄ σε έκτακτηκατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ. 26884/
30.08.2016, 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.

1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)∆ηµήτριος
Μπούνιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Μέλη, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται
άµεσα: α) να γίνει η έγκριση της 5ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και
Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας», για την εύρυθµη λειτουργία του εν λόγω Ν.Π.∆.∆., β) η κατανοµή της (Γ΄) τακτικής επιχορήγησης
στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων ενόψει έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς
& γ) την διόρθωση της αριθ.405/2016 απόφασης του ∆.Σ. που αφορά την
δηµιουργία εκτύπωση ενηµερωτικού τουριστικού φυλλαδίου.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται στην
Ηµερήσια ∆ιάταξη είναι πράγµατι κατεπείγοντα και τίθενται προς συζήτηση, 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».
(αριθ.466 έως 468)
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Για το αντικείµενο:« Έγκριση πέµπτης (5ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» οικον.έτους
2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.126/2016 απόφασης του
∆ιοικ/κού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας », που
έχει ως εξής:
«ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την πέµπτη (5η) 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 - δηµιουργία Κ.Α Εσόδων και δηµιουργια Κ.Α Εξόδων
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα και ειδικότερα τον από
24/08/2016 οριστικό πίνακα ωφελουµένων ανά ∆ήµο ένταξης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ¨Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής¨ έτους 2016-2017, στον οποίο περιλαµβάνονται τα έξι (6) Κέντρα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Νοµικού Προσώπου, το
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας» θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των 64.830,00 € στα
πλαίσια της υλοποίησης της παραπάνω ∆ράσης. Προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1328.001

Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής

∆ηµιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
64.830,00

ΠΟΣΟ ΣΕ
€

15-6117.005

Αµοιβή κ έξοδα Κοινωνιολόγου προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.006

Αµοιβή κ έξοδα Γυµναστή – Φυσικοθεραπευτή
προγράµµατος Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.007

Αµοιβή κ έξοδα Κοινωνικού Λειτουργού προγράµµατος Κ∆ΑΠ

3.500,00
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15-6117.008

Αµοιβή κ έξοδα Νηπιαγωγού προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

20.000,00

15-6117.009

Αµοιβή κ έξοδα Παιδαγωγού προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

4.000,00

15-6117.010

Αµοιβή κ έξοδα Φιλόλογου προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

15-6117.011

Αµοιβή κ έξοδα Κοινωνικού Φροντιστή – Νοσηλευτή προγράµµατος Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.012

Αµοιβή κ έξοδα Εργοθεραπευτή - Λογοθεραπευτή προγράµµατος Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.013

Αµοιβή κ έξοδα Θεολόγου προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

4.000,00

15-6117.014

Εργασίες υποβολής φακέλου για την ένταξη
του Νοµικού Προσώπου στην ∆ράση Εναρµόνιση Οικογενειακής Ζωής (Κ∆ΑΠ-ΕΣΠΑ)

5.000,00

15-7135.006

Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού Κ∆ΑΠ

2.330,00

12.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 64.830,00
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 432.97€
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού - µείωση Κ.Α Εξόδων και δηµιουργια Κ.Α Εξόδων
Για τις ανάγκες ∆ιοικητικής υποστήριξης που προκύπτουν για την
υλοποίηση και παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ¨Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής¨ έτους 2016-2017, στον οποίο περιλαµβάνονται τα έξι (6) Κέντρα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Νοµικού Προσώπου προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας». Προτείνεται η µείωση ποσών που έχουν εγγραφεί σε
Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και δεν προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν οι δαπάνες στο σύνολό τους κατά τη
διάρκεια ισχύος του προϋπολογισµού και η δηµιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6111
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Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

2.000,00

10-6117.001

Απογραφή κινητής Περιουσίας
Ν.Π.∆.∆

3.000,00

10-7135

Λοιπός εξοπλισµός

5.000,00

∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6117.015

Αµοιβή κ έξοδα ∆ιοικητικής υποστήριξης
προγράµµατος Κ∆ΑΠ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 432.97€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 126/2016 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την υπ’
αριθ.126/2016 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 του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ.Λαϊνά που δήλωσε παρών» (σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της υπ’ αριθ.126/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» περί 5ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, η οποία έχει
ως ακολούθως:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού - δηµιουργία Κ.Α Εσόδων και δηµιουργια Κ.Α Εξόδων
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα και ειδικότερα τον από
24/08/2016 οριστικό πίνακα ωφελουµένων ανά ∆ήµο ένταξης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ¨Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
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Ζωής¨ έτους 2016-2017, στον οποίο περιλαµβάνονται τα έξι (6) Κέντρα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Νοµικού Προσώπου, το
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας» θα επιχορηγηθεί µε το ποσό των 64.830,00 € στα
πλαίσια της υλοποίησης της παραπάνω ∆ράσης. Προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» ως ακολούθως:
∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων
Κ.Α ΕΣΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
1328.001

Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής

∆ηµιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

64.830,00

ΠΟΣΟ ΣΕ
€

15-6117.005

Αµοιβή κ έξοδα Κοινωνιολόγου προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.006

Αµοιβή κ έξοδα Γυµναστή – Φυσικοθεραπευτή
προγράµµατος Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.007

Αµοιβή κ έξοδα Κοινωνικού Λειτουργού προγράµµατος Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.008

Αµοιβή κ έξοδα Νηπιαγωγού προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

20.000,00

15-6117.009

Αµοιβή κ έξοδα Παιδαγωγού προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

4.000,00

15-6117.010

Αµοιβή κ έξοδα Φιλόλογου προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

15-6117.011

Αµοιβή κ έξοδα Κοινωνικού Φροντιστή – Νοσηλευτή προγράµµατος Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.012

Αµοιβή κ έξοδα Εργοθεραπευτή - Λογοθεραπευτή προγράµµατος Κ∆ΑΠ

3.500,00

15-6117.013

Αµοιβή κ έξοδα Θεολόγου προγράµµατος
Κ∆ΑΠ

4.000,00

15-6117.014

Εργασίες υποβολής φακέλου για την ένταξη
του Νοµικού Προσώπου στην ∆ράση Εναρµόνιση Οικογενειακής Ζωής (Κ∆ΑΠ-ΕΣΠΑ)

5.000,00

15-7135.006

Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού Κ∆ΑΠ

2.330,00
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12.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 64.830,00
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 432.97€
2. Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2016 διαµέσου του Αποθεµατικού - µείωση Κ.Α Εξόδων και δηµιουργια Κ.Α Εξόδων
Για τις ανάγκες ∆ιοικητικής υποστήριξης που προκύπτουν για την
υλοποίηση και παρακολούθηση της εύρυθµης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ¨Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής
Ζωής¨ έτους 2016-2017, στον οποίο περιλαµβάνονται τα έξι (6) Κέντρα
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Νοµικού Προσώπου προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του
Ν.Π.∆.∆. «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία
∆ήµου Αιγιαλείας». Προτείνεται η µείωση ποσών που έχουν εγγραφεί σε
Κ.Α. Εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 και δεν προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν οι δαπάνες στο σύνολό τους κατά τη
διάρκεια ισχύος του προϋπολογισµού και η δηµιουργία νέου Κ.Α. Εξόδων ως ακολούθως:
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
00-6111

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

2.000,00

10-6117.001

Απογραφή κινητής Περιουσίας
Ν.Π.∆.∆

3.000,00

10-7135

Λοιπός εξοπλισµός

5.000,00

∆ηµιουργείται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6117.015

Αµοιβή κ έξοδα ∆ιοικητικής υποστήριξης
προγράµµατος Κ∆ΑΠ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
10.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο
ποσό των 432.97€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 466/2016.
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

7

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Αυγούστου 2016

Αριθ. Απόφ.: 467
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο,
Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 14) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15) Νικόλαο Θανασούλια, 16) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17) Γεώργιο Γιοβά, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20) Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
21) Χρήστο Γούτο, 22) Βασίλειο Τοµαρά, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα (30)
Αυγούστου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄ σε έκτακτηκατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
26884/30.08.2016, 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.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
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Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)∆ηµήτριος
Μπούνιας, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Μέλη, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον
κατεπείγοντα χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται
άµεσα: α) να γίνει η έγκριση της 5ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και
Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας», για την εύρυθµη λειτουργία του εν λόγω Ν.Π.∆.∆., β) η κατανοµή της (Γ΄) τακτικής επιχορήγησης
στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων ενόψει έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς
& γ) την διόρθωση της αριθ.405/2016 απόφασης του ∆.Σ. που αφορά την
δηµιουργία εκτύπωση ενηµερωτικού τουριστικού φυλλαδίου.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται στην
Ηµερήσια ∆ιάταξη είναι πράγµατι κατεπείγοντα και τίθενται προς συζήτηση, 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».
(αριθ.466 έως 468)
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Για το αντικείµενο:«Κατανοµή τακτικής επιχορήγησης Γ΄ Τριµήνου 2016 στις δύο (2) Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο ( 2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κε ∆ήµαρχε, κ. Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασή της η ∆ηµοτική Επιτροπή
Παιδείας (∆.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 29/08/2016 έκανε την κατανοµή
της Γ΄ τακτικής επιχορήγησης 2016 στις δύο Σχολικές Επιτροπές του
∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 127.758,07 € και το
οποίο έχει πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας,
σύµφωνα µε το υπ’ αριθ. πρωτ.:85286/22-08-2016 έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Η κατανοµή της τακτικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών
του Γ΄ Τριµήνου 2016 έχει ως εξής:
Α) Να κατανεµηθεί το ποσό των 74.504 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων
Α/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας. Στο αναφερόµενο ποσό
συµπεριλαµβάνεται και η αποζηµίωση του Γ΄ τριµήνου των σχολικών
τροχονόµων που ανέρχεται στο ποσό των 9.504 σε βάρος του Κ.Α. 006711.001 του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα και µε την αριθ.A-750/29-8-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
της Οικονοµικής Υπηρεσίας .
Β) Να κατανεµηθεί το ποσό των 53.254,07 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την
επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας.» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων
Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας σε βάρος του Κ.Α. 006711.002 του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα και µε
την αριθ.: A-751/29-8-2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.13
/2016 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, την ανάγκη κατανοµής της τακτικής επιχορήγησης Γ’ τριµήνου 2016 στις δύο (2)
Σχολικές Επιτροπές του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσα οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων ενόψει της νέας
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Σχολικής περιόδου, τις υπ’αριθ.Α-750/29-8-16 & Α- 751/29-8-16 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ. πρωτ. 85286/22-08-2016
έγγραφο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, 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», µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την κατανοµή της τακτικής επιχορήγησης Γ’ τριµήνου έτους 2016,
στα δύο (2) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Αιγιαλείας
και τη διάθεση σχετικής πίστωσης, προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσα οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, ως κατωτέρω:
Α) Ποσού 74.504 € στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Α΄/βάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Αιγιαλείας. Στο αναφερόµενο ποσό συµπεριλαµβάνεται και η
αποζηµίωση του Γ’ τριµήνου των σχολικών τροχονόµων που ανέρχεται
στο ποσό των 9.504 € σε βάρος του Κ.Α.00-6711.001 του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα και µε την αριθ.A750/29-8-16 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, &
Β) Ποσού 53.254,07€ στο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία:«Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας» για κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών των σχολικών µονάδων Β΄/βάθµιας Εκπαίδευσης
του ∆ήµου Αιγιαλείας σε βάρος του Κ.Α.00-6711.002 του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα και µε την αριθ. Α-751/29-8-16
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 467 /2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

