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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:571
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 Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο
Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)Βασίλειο Τοµαρά,
26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
14:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
34632/27.10.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο
Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 2)Κων/νος Οικονοµόπουλος,
Τ.Κ.Γραίκα και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆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)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και
6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση υπογραφής Μνηµονίου Συνεργασίας
για την ανάπτυξη ενός αειφορικού µοντέλου τουρισµού στην περιοχή του
Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.7 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».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ.
Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος Αιγιαλείας είναι µέλος του Φορέα ∆ιαχείρισης Χελµού
Βουραϊκού και υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη
διατήρηση, την προστασία και τη διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής Χελµού-Βουραϊκού αλλά και άλλες δράσεις όπως η αειφορική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αρµοδιότητας του.
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισµό σε προστατευµένες περιοχές οδηγεί σε µία αναγνωρισµένη πιστοποίηση η οποία εκφράζει και προωθεί την πρακτική εφαρµογή της έννοιας «αειφόρος ή βιώσιµη ανάπτυξη». Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισµό συντονίζεται από την Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων (EUROPARC
FEDERATION) η οποία διαχειρίζεται την διαδικασία αξιολόγησης και
χορήγησης πιστοποίησης σε περιβαλλοντικά πάρκα της Ευρώπης µε σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ιδεών και εµπειριών για τα ζητήµατα αειφόρου διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών. Ο Φορέας
∆ιαχείρισης Χελµού-Βουραϊκού µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου και την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, έχει υποβάλει φάκελο αίτησης για την ένταξη του Εθνικού Πάρκου στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Αειφόρου Τουρισµού. Η ένταξη µίας περιοχής στην Ευρωπαϊκή Χάρτα αποτελεί µία
διεθνή αναγνώριση και επιβράβευση µε πολλαπλά οφέλη. Συνεπάγεται
αυτόµατα πως η εν λόγω περιοχή πληροί µία σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων και περαιτέρω, έχει καταγράψει και αξιολογήσει τις ανάγκες της και εφαρµόζει πολυετές στρατηγικό σχέδιο δράσης που συνδέεται άρρηκτα µε την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξή της.
Η συµµετοχή της κοινωνίας και των τοπικών φορέων αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διαδικασία σύνταξης και υιοθέτησης
µίας στρατηγικής για την αειφορική τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός αποτελεί µία συµµετοχική και πολυεπίπεδη διαδικασία που θέτει στο επίκεντρο τα δεδοµένα και τις ανάγκες όπως καταγράφονται σήµερα και προσπαθεί να τα συνδέσει µε το όραµα,
την επιθυµητή, δηλαδή, κατάσταση σε όρους τουριστικής ανάπτυξης. Η
διαδροµή περνάει µέσα από την αειφορία και την ορθολογική διαχείριση
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των πόρων για διατηρήσιµα αποτελέσµατα. Στόχος είναι να παραδώσουµε στις γενεές που θα µας διαδεχθούν έναν κόσµο, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον ίδιο µε αυτόν που παραλάβαµε.
Με την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας οι υπογράφοντες
δεσµεύονται για:
•
Συνεργασία σε επίπεδο παροχής συµβουλευτικής υποστήριξης και
συναφών υπηρεσιών στα στελέχη του Φορέα ∆ιαχείρισης Χελµού-Βουραϊκού για την εφαρµογή της Στρατηγικής και του Σχεδίου ∆ράσης για
την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
•
Συνεργασία για την καταγραφή της τουριστικής δραστηριότητας
και των αναγκών της περιοχής αλλά και για την αξιολόγηση των προτεινόµενων από τον Φ.∆. δράσεων που θα συνθέσουν την στρατηγική αειφόρου τουριστική ανάπτυξης.
•
Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση-ευαισθητοποίηση και ενεργό συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας (κατοίκων και επιχειρήσεων) µε στόχο την αποδοχή, υιοθέτηση και διάδοση των αρχών της
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.
•
Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την µεταφορά των αρχών της
αειφορίας από την θεωρία στην πράξη, µε σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισµού χωρίς πιέσεις στο περιβάλλον και
την κοινωνία.
•
Πρόβλεψη και εφαρµογή των αρχών της αειφορίας και της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών και κοινωνικών πόρων στις προγραµµατισµένες πολιτικές και παρεµβάσεις για την ανάπτυξη του τουρισµού
στην περιοχή.
•
Εφαρµογή των αρχών της ισότητας καταπολέµηση κάθε µορφής
διάκρισης, µε σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών στην υποστήριξη,
εκπαίδευση, απασχόληση, τουρισµό και αναψυχή των µελών των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων.
•
Τακτικές συναντήσεις των εκπροσώπων των φορέων για την ανασκόπηση και την παρακολούθηση της πορείας των δράσεων αειφόρου
τουριστικής ανάπτυξης.
•
∆ιάδοση και διάχυση των ωφελειών που θα προκύψουν από τη
συµµετοχή του Εθνικού Πάρκου στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Αειφόρου Τουρισµού.
Κατόπιν αυτών εισηγούµαι
Την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός
αειφορικού µοντέλου τουρισµού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού από:
• τον ∆ήµαρχο,
• την Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και
• τον Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του ∆ήµου Αιγιαλείας».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του ότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας είναι µέλος του Φορέα ∆ιαχείρισης Χελµού-Βουραϊκού, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για
τη διατήρηση, την προστασία και τη διαχείριση της προστατευόµενης περιοχής Χελµού-Βουραϊκού αλλά και άλλων δράσεων όπως η αειφορική
τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αρµοδιότητάς του, το γεγονός ότι ο εν
λόγω Φορέας µε απόφαση του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου και την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, έχει υποβάλει φάκελο αίτησης για την ένταξη του Εθνικού
Πάρκου στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Αειφόρου Τουρισµού, την ανάγκη υπογραφής του σχετικού Μνηµονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός
αειφορικού µοντέλου τουρισµού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση των θεµάτων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου
96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ και
µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός
αειφορικού µοντέλου τουρισµού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελµού-Βουραϊκού από τους κ.κ.:
• Αθανάσιο Παναγόπουλο, ∆ήµαρχο Αιγιαλείας.
• Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Πρόεδρο Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας.
• Ευστράτιο Βαρδάκη, Πρόεδρο Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 571/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός αειφορικού μοντέλου τουρισμού
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός αειφορικού
μοντέλου τουρισμού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Χελμού- Βουραϊκού

1. Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό σε προστατευμένες περιοχές οδηγεί σε μία
αναγνωρισμένη πιστοποίηση η οποία εκφράζει και προωθεί την πρακτική εφαρμογή της έννοιας
«αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη». Η Ευρωπαϊκή Χάρτα για τον Αειφόρο Τουρισμό συντονίζεται από
την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων (EUROPARC FEDERATION) η οποία διαχειρίζεται την
διαδικασία αξιολόγησης και χορήγησης πιστοποίησης σε περιβαλλοντικά πάρκα της Ευρώπης με
σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, ιδεών και εμπειριών για τα ζητήματα αειφόρου διαχείρισης
των προστατευόμενων περιοχών. Ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού με απόφαση του
Διοικητικού του Συμβουλίου και την υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει υποβάλει φάκελο αίτησης για την ένταξη του Εθνικού Πάρκου
στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Αειφόρου Τουρισμού. Η ένταξη μίας περιοχής στην Ευρωπαϊκή Χάρτα
αποτελεί μία διεθνή αναγνώριση και επιβράβευση με πολλαπλά οφέλη. Συνεπάγεται αυτόματα πως
η εν λόγω περιοχή πληροί μία σειρά ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων και περαιτέρω, έχει
καταγράψει και αξιολογήσει τις ανάγκες της και εφαρμόζει πολυετές στρατηγικό σχέδιο δράσης που
συνδέεται άρρηκτα με την αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξή της.
2. Τοπικοί Φορείς
Η συμμετοχή της κοινωνίας και των τοπικών φορέων αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη
διαδικασία σύνταξης και υιοθέτησης μίας στρατηγικής για την αειφορική τουριστική ανάπτυξη της
περιοχής. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί μία συμμετοχική και πολυεπίπεδη διαδικασία που
θέτει στο επίκεντρο τα δεδομένα και τις ανάγκες όπως καταγράφονται σήμερα και προσπαθεί να τα
συνδέσει με το όραμα, την επιθυμητή, δηλαδή, κατάσταση σε όρους τουριστικής ανάπτυξης. Η
διαδρομή περνάει μέσα από την αειφορία και την ορθολογική διαχείριση των πόρων για
διατηρήσιμα αποτελέσματα. Στόχος είναι να παραδώσουμε στις γενεές που θα μας διαδεχθούν έναν
κόσμο, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον ίδιο με αυτόν που παραλάβαμε.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο και με πρωτοβουλία του προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Χελμού – Βουραϊκού κου Γρ. Ιατρού, οι παρακάτω φορείς, δια των εκπροσώπων τους, συμφωνούν
τη συνεργασία τους στην ανάπτυξη και υλοποίηση μία ολοκληρωμένης στρατηγικής για την
υιοθέτηση ενός αειφορικού μοντέλου τουρισμού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου ΧελμούΒουραϊκού:
(1)

κος Γρηγόριος Ιατρού, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού
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Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανάπτυξη ενός αειφορικού μοντέλου τουρισμού
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Χελμού- Βουραϊκού

(2)

κος Αθανάσιος Παναγόπουλος, Δήμαρχος Αιγιαλείας

(3)

κος Γεώργιος Λαζουράς, Δήμαρχος Καλαβρύτων

(4)

κος Παύλος Σατολιάς, Πρόεδρος του Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων

(5)

κος Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Τουριστικών
Καταλυμάτων Καλαβρύτων

(6)

κος Χρήστος Τζομάκας, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

(7)

κα Ηρώ Τσιμπρή, Γενική Διευθύντρια της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

(8)

κος Λεωνίδας Σπυρόπουλος, Διευθυντής της Α.Ε. Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

(9)

κος Σωτήρης Δουκλιάς, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλαβρύτων –
Σπήλαιο Λιμνών Καστριών

(10) κος Χαρίλαος Μοσχόπουλος, Διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κλειτορίας - Ακράτας
(11) κος Νίκος Μαγκαφάς, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του
Δήμου Καλαβρύτων
(12)

κος Στράτος Βαρδάκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του
Δήμου Αιγιαλείας

(13)

κος Γεώργιος Λαζουράς, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καλαβρύτων

(14)

κα Βασιλική Ψυχράμη, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας

(15)
κος Χαρίλαος Ερμείδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ορειβασίας Χιονοδρομίας Αναρρίχησης και
Προστασίας Περιβάλλοντος Καλαβρύτων.
3. Αντικείμενο Συνεργασίας


Συνεργασία σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης και συναφών υπηρεσιών στα
στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού για την εφαρμογή της Στρατηγικής και
του Σχεδίου Δράσης για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.



Συνεργασία για την καταγραφή της τουριστικής δραστηριότητας και των αναγκών της
περιοχής αλλά και για την αξιολόγηση των προτεινόμενων από τον ΦΔ δράσεων που θα
συνθέσουν την στρατηγική αειφόρου τουριστική ανάπτυξης.



Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση και ενεργό
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας (κατοίκων και επιχειρήσεων) με στόχο την αποδοχή,
υιοθέτηση και διάδοση των αρχών της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.



Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για την μεταφορά των αρχών της αειφορίας από την θεωρία
στην πράξη, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του τουρισμού χωρίς
πιέσεις στο περιβάλλον και την κοινωνία.



Πρόβλεψη και εφαρμογή των αρχών της αειφορίας και της ορθολογικής διαχείρισης των
φυσικών και κοινωνικών πόρων στις προγραμματισμένες πολιτικές και παρεμβάσεις για την
ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή .



Εφαρμογή των αρχών της ισότητας καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, με σκοπό την
προώθηση ίσων ευκαιριών στην υποστήριξη, εκπαίδευση, απασχόληση, τουρισμό και
αναψυχή των μελών των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.



Τακτικές συναντήσεις των εκπροσώπων των φορέων για την ανασκόπηση και την
παρακολούθηση της πορείας των δράσεων αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.



Διάδοση και διάχυση των ωφελειών που θα προκύψουν από τη συμμετοχή του Εθνικού
Πάρκου στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Αειφόρου Τουρισμού.
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Περαιτέρω διευκρινίσεις, λεπτομέρειες και εξειδικεύσεις των ανωτέρω ενεργειών σε σχέση με την

κατανομή ρόλων, την τακτικότητα των συναντήσεων, των μεθόδων κ.λπ., θα συμφωνούνται σε
ειδικότερες συνεργασίες τους.

Προς επικύρωση του παρόντος εγγράφου στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την
αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού,
συνυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων φορέων.

_________________
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΓΑΛΟΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α.Ε.

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
– ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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_________________
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_________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
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_________________
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

(σφραγίδα – υπογραφή)
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Memorandum of Understanding for the development of a
sustainable tourism model in the National Park of ChelmosVouraikos

1. Introduction
The European Charter for Sustainable Tourism in protected areas leads to a recognized certification
which expresses and promotes the practical application of the concept of "sustainable
development”. The European Charter for Sustainable Tourism is coordinated by the Federation of
European Parks (EUROPARC FEDERATION), which manages the evaluation and certification
award process in European environmental parks, in order to exchange best practices, ideas and
experiences on sustainable management issues for protected areas. The Management Body of
Chelmos - Vouraikos with a decision of the Administrative Board, and the support of the Regional
Development Fund of the Region of Western Greece has submitted an application file for the
integration of the National Park in the European Charter for Sustainable Tourism. The inclusion of
an area in the European Charter is an international recognition and reward with multiple benefits. It
automatically implies that the specific region meets a number of qualitative and quantitative criteria
and furthermore, has recorded and assessed its needs, and implemented a multi-annual strategic
action plan, which is inextricably linked with sustainable management and development.
2. Local organizations
The participation of society and local stakeholders is a necessary and sufficient condition for the
process of strategy drafting & adoption for sustainable tourism development. Strategic planning is a
participatory and multi-layered process that focuses on the situation and its needs, as they are
recorded today, and tries to connect them with the overall vision in terms of tourism development.
The route passes through sustainable and rational management of resources for sustainable
results. The goal is to deliver to succeeding generations, a world if not better, at least similar to the
one we received.
Based on the above framework and with the initiative of Mr. Gr. Iatrou, the Chelmos Vouraikos
Management Body’s Chairman of the Board, and the below organizations, through their
representatives, have agreed in cooperating for the development and implementation of an
integrated strategy for the adoption of a sustainable tourism model in the National Park of ChelmosVouraikos:
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(1)

Mr. Gr. Iatrou, Chairman of Chelmos Vouraikos Management Body

(2)

Mr. A. Panagopoulos, Mayor of Aigialeia

(3)

Mr. G. Lazouras, Mayor of Kalavryta

(4)

Mr. P. Satolias, President of the Agricultural Dairy Cooperative of Kalavryta

(5)

Mr. K. Dafalias, President of Kalavryta Hotel Association

(6)

Mr. Ch. Tzomakas, Director of the Regional Development Fund of the Region of
Western Greece

(7)

Mrs. I. Tsimpri, General Manager of Achaia Development Agency SA

(8)

Mr. L. Spyropoulos, Director of Ski Centre of Kalavryta

(9)

Mr. S. Douklias, Chairman of Municipal Operation -Cave of the Lakes

(10)

Mr. Ch. Moschopoulos, Director of the Environmental Education Center of Kleitoria - Akrata

(11)

Mr. N, Magkafas, Chairman of the Tourism Development and Promotion Committee at
municipality of Kalavryta

(12)

Mr. St. Vardakis, Chairman of the Tourism Development and Promotion Committee at
municipality of Aigialeia
Mr. G. Lazouras, President of the Quality of Life Committee of municipality of Kalavryta
Mrs. V. Psichrami, President of the Quality of Life Committee of municipality of Aigialeia
Mr. Ch. Ermeidis, President of the Association of Mountaineering - Skiing – Climbing and
Environmental Protection of Kalavryta

(13)
(14)
(15)

3. Objective


Cooperation at providing counseling and related services to executives of the Chelmos Vouraikos Management Body for the implementation of the Strategy and Action Plan for
sustainable tourism development.



Cooperation on the recording of tourism activities and regional needs, as well as on the
evaluation of the proposed by the MA actions that will compose the sustainable tourism
development strategy.



Taking joint initiatives on informing and raising awareness and active participation of the
local community (residents and businesses) leading to acceptance, adoption and
dissemination of the sustainable tourism development principles in the region.



Taking joint initiatives for the transition of the sustainability principles from theory to practice,
in order to implement actions for tourism development without pressure on the environment
and society.



Provision and application of the sustainability and rational management principles of natural
and social resources in the planned policies and interventions for the development of tourism
in the region.



Apply the principles of equality fighting all forms of discrimination, in order to promote equal
opportunities in support, education, employment, tourism and recreation of vulnerable social
groups’ members.



Regular meetings between the organizations’ representatives in order to review and monitor
the progress of the sustainable tourism development activities.



Dissemination and diffusion of benefits arising from the participation of the National Park in
the European Charter for Sustainable Tourism.
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Further specifications and details of the above operations related to the allocation of roles, the
regularity of the meetings, methods, etc., will be agreed in more specific collaborations.
For ratification of this document in the context of implementation of the Action Plan for the
sustainable management and development of the area of the Chelmos - Vouraikos National Park,
signed by the representatives of the contracting entities.

_________________
CHELMOS VOURAIKOS MANAGEMENT BODY

(stamp –signature)
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_________________
MUNICIPALITY OF AIGIALEIA

(stamp –signature)
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_________________
MUNICIPALITY OF KALAVRYTA

(stamp –signature)
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_________________
KALAVRYTA HOTEL ASSOCIATION

(stamp –signature)
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_________________
AGRICULTURAL DAIRY
COOPERATIVE OF KALAVRYTA

(stamp –signature)
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_________________
ENVIRONMENTAL EDUCATION
CENTER OF KLEITORIA - AKRATA

(stamp –signature)
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_________________
REGIONAL DEVELOPMENT FUND
OF THE REGION OF WESTERN GREECE

(stamp –signature)
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_________________
ACHAIA DEVELOPMENT AGENCY SA

(stamp –signature)
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_________________
SKI CENTRE OF KALAVRYTA SA

(stamp –signature)
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_________________
MUNICIPAL OPERATION -CAVE OF THE LAKES

(stamp –signature)
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_________________
TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION
COMMITTEE AT MUNICIPALITY OF AIGIALEIA

(stamp –signature)
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_________________
TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION
COMMITTEE AT MUNICIPALITY OF KALAVRYTA

(stamp –signature)
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_________________
QUALITY OF LIFE COMMITTEE
OF MUNICIPALITY OF KALAVRYTA

(stamp –signature)
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_________________
QUALITY OF LIFE COMMITTEE
OF MUNICIPALITY OF AIGIALEIA

(stamp –signature)

16

ΑΔΑ: 71ΦΔΩ6Χ-ΘΓ8
Memorandum of Understanding for the development of a sustainable
tourism model in the Chelmos- Vouraikos National Park area

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Νοεµβρίου 2016
Αριθ.Απόφ.575
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 Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο
Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)Βασίλειο Τοµαρά,
26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
14:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
34632/27.10.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο
Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 2)Κων/νος Οικονοµόπουλος,
Τ.Κ.Γραίκα και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆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)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και
6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού του
∆ήµου Αιγιαλείας µε τους κ.κ.: 1)Αγγελική συζ. Χρήστου Γιαννακόπουλου το γένος ∆ηµητρίου Μπρίνια και 2)Νικόλαο Μπρίνια του ∆ηµητρίου. (σχετ.αριθ.199/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.199/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την ανάκληση των υπ’ αριθ.310/2015 και 343/2015 αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής περί ασκήσεως ενδίκων µέσων
κατά της υπ’ αριθ.11/2015 και 197/2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων και απόφασης Εφετείου Πατρών αντίστοιχα.
2. α)Εγκρίνει την µη άσκηση εκ µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας, οποιουδήποτε ένδικου µέσου και βοηθήµατος κατά της αριθ.11/2015 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων, που αφορά οφειλή συνολικού ποσού 129.946,40 €, καθώς και ποσό 700,00 € για
δικαστική δαπάνη, προς τους κ.κ. α)Αγγελική συζ. Χρήστου Γιαννακόπουλου και Ελένη Μπρίνια & 2)Νικολάου Μπρίνια του ∆ηµητρίου, για
την αποζηµίωση απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων ακινήτου των ανωτέρω και β)Εγκρίνει την µη άσκηση εκ µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας,
οποιουδήποτε ένδικου µέσου και βοηθήµατος κατά της αριθ.197/2015 απόφασης του Εφετείου Πατρών, που αφορά τον καθορισµό οριστικής τιµής µονάδος για ρυµοτοµούµενο ακίνητο των κ.κ. Αγγελικής συζ. Χρήστου Γιαννακόπουλου και Νικολάου Μπρίνια.
3. Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας
µε τους κ.κ. Αγγελική συζ. Χρήστου Γιαννακόπουλου το γένος ∆ηµητρίου Μπρίνια και Νικόλαο Μπρίνια του ∆ηµητρίου και εισηγείται θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, σχετικά µε την οφειλή του
∆ήµου Αιγιαλείας προς τους προαναφερόµενους ποσού 51.474,50 € από
κοινού στους δύο ανωτέρω και ποσό 78.471,90 € στη δεύτερη και συνολικά 129.946,40 ευρώ, µε το νόµιµο τόκο από την επίδοση αυτής
(3.11.2015) και σε ποσό 700 ευρώ για δικαστικά έξοδα.
Στα πλαίσια του εξωδικαστικού συµβιβασµού οι κ.κ. Αγγελική
συζ. Χρήστου Γιαννακόπουλου το γένος ∆ηµητρίου Μπρίνια και Νικόλαος Μπρίνιας του ∆ηµητρίου, µε την από 09.09.2016 κοινή αίτησή τους
προς το ∆ήµο από την συνολική τους απαίτηση των 129.946,40 ευρώ
πλέον τόκων και δικαστικών εξόδων, περιορίζουν αυτή στο ποσό των
120.000 ευρώ συνολικά ήτοι 50.000 ευρώ και στους δύο από κοινού και
70.000 ευρώ στην πρώτη αποκλειστικά και ζητούν τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς.
Με τα δεδοµένα αυτά είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου µας να
γίνει εξωδικαστικός συµβιβασµός και να µην προχωρήσει η δικαστική
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διαδικασία, Έτσι ο ∆ήµος έχει ωφέλεια οικονοµική ανερχόµενη σε
9.946,40 € από το κεφάλαιο, σε 6.862,85 € για τόκους κεφαλαίου µέχρι
σήµερα και σε 700,00 € για µέχρι τώρα δικαστικά έξοδα, ήτοι συνολικό
όφελος 17.509,25 €».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.199/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Παναγιώτη Κουρή, την υπ’ αριθ.197/2015
απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Πατρών µε την οποία καθορίστηκε οριστική τιµή µονάδος, την υπ’ αριθ.11/2015 ∆ιαταγή Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαβρύτων κατά του ∆ήµου Αιγιαλείας, την από 09.09.2016 κοινή αίτηση των κ.κ. Αγγελικής συζ. Χρήστου Γιαννακόπουλου και Νικολάου Μπρίνια µε την οποία περιορίζουν την απαίτησή
τους και ζητούν τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, το γεγονός ότι ο
εξωδικαστικός συµβιβασµός είναι προς όφελος του ∆ήµου Αιγιαλείας, αφού η οικονοµική ωφέλεια από το κεφάλαιο, τους τόκους και τα δικαστικά έξοδα θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 17.509,25 €, δεδοµένου ότι
έχει ήδη εκδοθεί η υπ’ αριθ.398/2014 απόφαση του Εφετείου Πατρών µε
την οποία έχει καθοριστεί οριστική τιµή µονάδος για ακίνητο της ίδιας
περιοχής για το ίδιο σχέδιο πόλης, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ.
ιδ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.04.2012)
«Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», του άρθρου 65
και της παρ.2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση των θεµάτων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας διότι δεν
είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου
96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ και
µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τον εξωδικαστικό συµβιβασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τους κ.κ.
1)Αγγελική συζ. Χρήστου Γιαννακόπουλου, το γένος ∆ηµητρίου Μπρίνια και 2)Νικόλαο Μπρίνια του ∆ηµητρίου, για την αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων τµηµάτων οικοπέδων: α)επιφανείας 147,07 τ.µ., το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου Σχεδίου Πόλεως Κραθίου του τέως ∆ήµου Ακράτας µε κωδικό ιδιοκτησίας 020346, όπου η µεν πρώτη είναι ψι-
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λή κυρία και ο δεύτερος επικαρπωτής και β)επιφανείας 211,32 τ.µ., το οποίο βρίσκεται στην ίδια περιοχή µε κωδικό ιδιοκτησίας 020323, όπου η
πρώτη είναι αποκλειστική κυρία και κάτοχος, δεδοµένου ότι από τη συνολική τους απαίτηση ύψους 129.946,40 € πλέον τόκων και δικαστικών
εξόδων, περιορίζουν αυτή, στο ποσό των 120.000,00 € συνολικά, ήτοι
ποσό 50.000,00 € και στους δύο από κοινού και ποσό 70.000,00 € στην
πρώτη αποκλειστικά, µε οικονοµική ωφέλεια για το ∆ήµο Αιγιαλείας ποσού 9.946,40 € από το κεφάλαιο, ποσού 6.862,85 € για τόκους κεφαλαίου
µέχρι σήµερα και σε ποσό 700,00 € για τα µέχρι τώρα δικαστικά έξοδα,
ήτοι συνολικό όφελος ύψους 17.509,25 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 575/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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