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Απόφαση 528
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο
Θανασούλια, 14) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
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Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: « Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (36ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
η οποία έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε, & κοι Σύµβουλοι,
Στο άρθρο 97, του Ν 3852/2010, προβλέπεται η σύσταση Υπηρεσιακής Μονάδας Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας
των Φύλων.
Σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου Αιγιαλείας, που ψηφίστηκε µε την
υπ’ αριθ.349/2011(ΦΕΚ2714/Β/17-11-2011) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου δηµιουργήθηκε µεταξύ των άλλων και Α. Γραφείο Άσκησης
Κοινωνικής Πολτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, που εντάσσεται στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε µοναδικό στόχο την ανάπτυξη δράσεων
και πολιτικών σε επίπεδο ανάπτυξης και εφαρµογής προγραµµάτων και
µέτρων, που σκοπό έχει την ισότητα µεταξύ των δύο φύλων σε όλα τα
επίπεδα και σε όλους τους τοµείς.
Το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 ορίζει: Ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση των θεµάτων, που
άπτονται της αρµοδιότητάς τους. Στις επιτροπές προεδρεύει ∆ηµοτικός
Σύµβουλος, που ορίζεται κατά την συγκρότηση της Επιτροπής, ενώ
µετέχουν δηµοτικοί σύµβουλοι που προτείνονται απ’ όλες τις ∆ηµοτικές
Παρατάξεις, υπάλληλοι της αρµόδιας ∆/νσης, ιδιώτες εµπειρογνώµονες
στα θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας συγκαταλέγεται µεταξύ των 126 ∆ήµων που υπέγραψαν την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» και ανέλαβαν δηµόσια δέσµευση για την ανάπτυξη και
εφαρµογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της ισότητας στις πολιτικές του
∆ήµου τους. Όπως αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρµογής της Ευρωπαϊκής
Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικών, στη
∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων συµµετέχουν αιρετοί/ές, στελέχη της Υπηρεσιακής Μονάδας Πολιτικών Ισότητας των Φύλων,
εµπειρογνώµονες σε θέµατα ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές και εκπρόσωποι γυναικείων οργανώσεων της περιοχής. Ενδεικτικά οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας
περιλαµβάνουν:
• Η εισήγηση προτάσεων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η προώθηση µε οποιοδήποτε µέσον, τοπικός τύπος , δηµοσιεύσεις
ηµερίδες, οργανωµένες δράσεις σε επίπεδο δήµου, συµµετοχή σε
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ανάλογα προγράµµατα και δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας.
• Η εξεύρεση λύσεων στο τοµέα της Εργασίας σχετικά µε τις
διακρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου, της παιδείας, της
υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης.
• Μόνιµη Συνεργασία µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας,
τους Μαζικούς φορείς, τους ΟΤΑ του Νοµού και τις Μ.Κ.Ο.
• Σε τοπικό επίπεδο έρευνα των προβληµάτων, εξεύρεση και
προώθηση των λύσεων είτε στο χώρο εργασίας , στο τοµέα της υγείας, της εκπαίδευση, των οικογενειακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης.
• Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των δηµοτών µέσα από
ηµερίδες, δηµοσιεύσεις σεµιναρίων και προγραµµάτων και µέτρων
δράσης.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται ο αριθµός των µελών µε
τους αναπληρωµατικούς τους να είναι επτά (7):
- Τέσσερις (4) ∆ηµοτικούς Συµβούλους εκ των οποίων, (3) τρεις
από την πλειοψηφία και (1) έναν από τη µειοψηφία.
- δύο (2) εκπρόσωποι Γυναικείων Οργανώσεων Ισότητας της περιφερείας του ∆ήµου : η κα Ουρανία Κοττά- Κακαβάνη Πρόεδρο
παρ/τος Ε.Γ.Ε. Αιγίου ως τακτικό µέλος , µε αναπληρώτρια κα
Σκίτσα Ιωάννα µέλος του παραρτήµατος και την κα Γιαννοπούλου
Ευαγγελία – Αντιπρόεδρος παρ/τος Ε.Γ.Ε. Αιγίου µε αναπληρώτρια
την κα Ζεντέφη Κων/να
- έναν (1) υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας , ο εκάστοτε Προϊστάµενος του Τµήµατος και θα τον αναπληρώνει ο εκάστοτε
αναπληρωτής του.
Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του ανωτέρω Τµήµατος Καλαντζή Βασιλική η οποία θα αναπληρώνεται από
την κα Παπαχριστοπούλου Μαρία
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αιγιαλείας ο οποίος δηµοσιεύθηκε στο
(ΦΕΚ2714/Β/17-11-2011) και στον οποίο συµπεριλαµβάνεται µεταξύ
των άλλων και Α. Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, που εντάσσεται στο Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας ,το
κείµενο της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες τον οποίο εξέδωσε η Γενική Γραµµατείας Ισότητας των
∆ύο Φύλων του ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ µαζί µε σχετικό Οδηγό, το γεγονός
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ότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας συµπεριλαµβάνεται µεταξύ των ∆ήµων που υπέγραψαν την Ευρωπαϊκή Χάρτα, τις προτάσεις των γυναικείων οργανώσεων της περιοχής για τον ορισµό εκπροσώπων τους, καθώς επίσης και
τα άρθρα 65, 70 & 97 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06. 2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς, 5)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 8) Βασίλειος Τοµαράς,
Oµόφωνα Αποφασίζει
Α. Τη συγκρότηση 7/µελούς ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων του ∆ήµου Αιγιαλείας,
Β. Ορίζει ως Πρόεδρο και µέλη της επιτροπής τους κάτωθι :
1) κα Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχο αρµόδια σε
θέµατα Ισότητας Φύλων, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, µε αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλο, δηµοτικό σύµβουλο.
2) κα Μαρία Τσουκαλά, δηµοτική σύµβουλο, τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Βασίλειο Γ.Χριστόπουλο, δηµοτικό
σύµβουλο.
3) κα Μαρία Παπαχριστοπούλου, δηµοτική σύµβουλο, τακτικό µέλος µε αναπληρωµατικό µέλος τον κ. Γεώργιο Ντίνο, δηµοτικό σύµβουλο..
4) κ.Βασίλειο Φιλιππόπουλο, δηµοτικό σύµβουλο (µειοψηφίας) τακτικό µέλος, µε αναπληρωµατικό µέλος τον κ Κων/νο Παπακωνσταντίνο, δηµοτικό σύµβουλο (µειοψηφίας).
5) κα Ουρανία Κοττά-Κακαβάνη, Πρόεδρο παρ/τος Ε.Γ.Ε. Αιγίου
ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια την κα Σκίτσα Ιωάννα.
6) κα Ευαγγελία Γιαννοπούλου, Αντιπρόεδρο παρ/τος Ε.Γ.Ε. Αιγίου
ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια την κα Ζεντέφη Κων/να.
7) κ.∆ηµήτριο Καϊτσα, Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του.
- Χρέη Γραµµατέα της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων θα
ασκεί η δηµοτική υπάλληλος κα Καλαντζή Βασιλική µε αναπληρώτρια
την κα Παπαχριστοπούλου Μαρία, δηµοτική υπάλληλο του Αυτοτελούς
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
Γ. Οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων περιλαµβάνουν :
• Η εισήγηση προτάσεων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η προώθηση µε οποιοδήποτε µέσον, τοπικός τύπος, δηµοσιεύσεις ηµερίδες,

5

οργανωµένες δράσεις σε επίπεδο δήµου, συµµετοχή σε ανάλογα
προγράµµατα και δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας.
• Η εξεύρεση λύσεων στο τοµέα της Εργασίας σχετικά µε τις διακρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου, της παιδείας, της υγείας
και της κοινωνικής ασφάλισης.
• Μόνιµη Συνεργασία µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας,
τους Μαζικούς φορείς, τους ΟΤΑ του Νοµού και τις Μ.Κ.Ο.
• Σε τοπικό επίπεδο έρευνα των προβληµάτων, εξεύρεση και
προώθηση των λύσεων είτε στο χώρο εργασίας , στο τοµέα της υγείας,
της εκπαίδευση, των οικογενειακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης.
• Η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των δηµοτών µέσα από
ηµερίδες, δηµοσιεύσεις σεµιναρίων και προγραµµάτων και µέτρων δράσης.
Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής λήγει στις 31.08.2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 528/2017.
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 539
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
1

4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο:« Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Βλαβών από
Ανωτέρα Βία του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική
Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη»
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό όγδοο (38ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η
οποία έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008.
2. Την αίτηση της αναδόχου Κ/ξιας
3. Το φάκελο του έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη»
4. Την ανάγκη για τη συγκρότηση της επιτροπής σε εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 3669/2008 αποτελούµενη από
τρεις υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, προκειµένου να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε την ανάδοχο Κ/ξια του εν λόγω έργου και να συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία
Κατόπιν των ανωτέρω , σας παρακαλούµε όπως προβείτε :
Στην συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Βλαβών από
Ανωτέρα Βία του έργου «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη» αποτελούµενη από τους κάτωθι µηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας :
Α. Ηλία Τσάκαλη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος
Β. Αικατερίνη Λαλιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ως µέλος
Γ. Χρήστο Λιοφάγο, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ως µέλος ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την ανάγκη για τη
συγκρότηση της επιτροπής αποτελούµενη από τρεις υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, προκειµένου να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε την ανάδοχο Κ/ΞΙΑ του εν λόγω έργου και να
συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα
Βία, τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/ τ.Α/
18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµόσιων έργων», καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι
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κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς,5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 8)Βασίλειος Τοµαράς,
Oµόφωνα Αποφασίζει
Την συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Βλαβών από
Ανωτέρα Βία του έργου : «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη», αποτελούµενη από τους κάτωθι µηχανικούς της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας :
Α. κ.Ηλία Τσάκαλη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως Πρόεδρος,
Β. κα Αικατερίνη Λαλιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ως µέλος,
Γ. κ.Χρήστο Λιοφάγο, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. ως µέλος,
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 539/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 554
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο
Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1

σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας :
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό τέταρτο (54 ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.∆ηµητρίου Καϊτσα, Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους
2017, που έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/16 το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του.
Μετά την έκδοση του τελικού λογαριασµού της «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ –
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ» και την βεβαίωση παραλαβής της Υπηρεσίας από την Επιτροπή που συστάθηκε µε
την υπ’αριθµ. 22/30-1-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
Παρακαλούµε για την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017, είδε το πρωτόκολλο παραλαβής της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας από την αρµόδια Επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ’
αριθµ. 22/30-1-2017 απόφασή του και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 219 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών », τις διατάξεις του Ν.3463/
2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, 3) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4) Χρήστος Λαϊνάς, 5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 8) Βασίλειος Τοµαράς,
Oµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής
υπηρεσίας : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 554/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 555
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο
Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1

σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας :
«Επισκευή και Συντήρηση αντλιοστασίων των ∆.Ε. του ∆ήµου Αιγιαλείας (πλην ∆.Ε. Αιγίου), επισκευή του αρδευτικού αντλιοστασίου στην
Τ.Κ. Ελίκης και στην αρδευτική γεώτρηση της Τ.Κ. Αγ.Κωνσταντίνου ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.∆ηµητρίου Καϊτσα, Προέδρου της
Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017,
που έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/16 το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του.
Μετά την έκδοση του τελικού λογαριασµού της ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ∆Ε ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΠΛΗΝ ∆Ε ΑΙΓΙΟΥ), ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ’ και την βεβαίωση παραλαβής της Υπηρεσίας από την Επιτροπή που συστάθηκε µε
την υπ΄αριθµ. 22/30-1-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
Παρακαλούµε για την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ∆Ε ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΠΛΗΝ ∆Ε ΑΙΓΙΟΥ), ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017, είδε το πρωτόκολλο παραλαβής της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας από την αρµόδια Επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ’
αριθµ. 22/30-1-2017 απόφασή του και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 219 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών », τις διατάξεις του Ν.3463/
2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ.: ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας,
2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος,
4)Χρήστος Λαϊνάς,5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος &
8)Βασίλειος Τοµαράς,
Oµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής
υπηρεσίας: ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ
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∆Ε ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΠΛΗΝ ∆Ε ΑΙΓΙΟΥ), ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΟΥ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ Τ.Κ ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 555/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 556
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
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Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας :
«Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αδέσποτων ζώων ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό έκτο ( 56ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.∆ηµητρίου Καϊτσα, Προέδρου της
Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017,
που έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/16 το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του.
Μετά την έκδοση του τελικού λογαριασµού της «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» και την βεβαίωση παραλαβής της
Υπηρεσίας από την Επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ. 22/30-12017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
Παρακαλούµε για την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017, είδε το πρωτόκολλο παραλαβής της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας από την αρµόδια Επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ’
αριθµ. 22/30-1-2017 απόφασή του και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 219 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών », τις διατάξεις του Ν.3463/
2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς,5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 8) Βασίλειος Τοµαράς,
Oµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής
υπηρεσίας: «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α∆ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 556/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 557
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
1

Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: « Οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας
«Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ∆.Ε. Αιγίου-∆.Ε. ∆ιακοπτού-∆.Ε. Ακράτας- ∆.Ε. Συµπολιτείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό έβδοµο (57 ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.∆ηµητρίου Καϊτσα, Προέδρου
της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους
2017, που έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/16 το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του.
Μετά την έκδοση του τελικού λογαριασµού της «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ∆.Ε ΑΙΓΙΟΥ – ∆.Ε ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ – ∆.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ
–∆Ε ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» και την βεβαίωση παραλαβής της Υπηρεσίας
από την Επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ. 22/30-1-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
Παρακαλούµε για την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ∆.Ε ΑΙΓΙΟΥ – ∆.Ε ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ –
∆.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ –∆Ε ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017, είδε το πρωτόκολλο παραλαβής της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας από την αρµόδια Επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ’
αριθµ. 22/30-1-2017 απόφασή του και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 219 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών », τις διατάξεις του Ν.3463/
2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς,
5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 8) Βασίλειος Τοµαράς,
Oµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής
υπηρεσίας: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ∆.Ε ΑΙΓΙΟΥ –
∆.Ε ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ – ∆.Ε ΑΚΡΑΤΑΣ –∆Ε ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ»
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 557/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 562
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1

σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: « Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για
εορτασµό Χριστουγέννων έτους 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εξηκοστό τρίτο (63ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Eν όψει των εορτών των Χριστουγέννων, προκειµένου να τονωθεί η τοπική αγορά, αλλά και η διάθεση των δηµοτών µας, λόγω της
οικονοµικής κρίσης που µαστίζει την χώρα µας, εισηγούµαι, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆., τη διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού περίπου του ποσού των χιλίων εκατόν πενήντα
ευρώ (1.150,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α.
00-6434.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, για την
ανάθεση µεγαφωνικής- ηχητικής εγκατάστασης για την εκποµπή εορταστικής µουσικής µόνο στο κέντρο της πόλης του Αιγίου (έδρα) του ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι η οικονοµική δυνατότητα του ∆ήµου µας δεν επιτρέπει να επεκταθούµε και στις λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες.
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 και έλαβε υπόψη την ανάγκη διάθεσης της σχετικής
πίστωσης για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης, την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ.: Α1403/25-10-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, για την δέσµευση της σχετικής
πίστωσης, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/
2006 ∆.Κ.∆, (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/ 08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων», µετά από διαλογική συζήτηση , πλην του δηµοτικού
συµβούλου κ. Kων/νου Παπακωνσταντίνου που καταψήφισε το θέµα,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς,
5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 8)Βασίλειος Τοµαράς,
εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της αναγκαιότητας της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού των χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, για την ανάθεση παροχής υπηρεσίας
µεγαφωνικής- ηχητικής εγκατάστασης για την εκποµπή εορταστικής
µουσικής µόνο στο κέντρο της πόλης του Αιγίου (έδρα) του ∆ήµου Αιγιαλείας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Θεο3

φανείων, διότι η οικονοµική δυνατότητα του ∆ήµου µας δεν επιτρέπει να
επεκταθούµε και στις λοιπές ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 562/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 563
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους
των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1

σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για
κάλυψη εξόδων εορτασµού Νέου Έτους και Θεοφανείων ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Για τον εορτασµό του Νέου Έτους & Θεοφανείων απαιτείται η
έγκριση διάθεσης πίστωσης προϋπολογισµού περίπου 1.600,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών που θα
προκύψουν για τον εορτασµό του Νέου Έτους, όπως :α) προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2), για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων και φακέλων µε έγχρωµο έµβληµα και σφραγίδα
του ∆ήµου, β) για λήψη και εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του
∆ήµου, γ) προµήθεια γλυκών-αναψυκτικών για την καθιερωµένη δεξίωση σε επισήµους καθώς και για τα Ιδρύµατα της πόλεως του Αιγίου ΚΑΦΑ, Αγ.Χαράλαµπος.
Επίσης απαιτείται διάθεση πίστωσης και για την εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων και αγορά φακέλων για την εορτή Θεοφανείων - Κατάδυσης του Τιµίου Σταυρού.
Για την αντιµετώπιση λοιπόν όλων των παραπάνω δαπανών που θα
προκύψουν για τον εορτασµό του Νέου Έτους & Θεοφανείων, εισηγούµαι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων», την έγκριση της αναγκαιότητας των δαπανών και τη
διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, ως εξής :
1. Την διενέργεια προµήθειας χαρτιού COLOR COPY A3 (250X)
των (200 g/m2), για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα
του ∆ήµου, για τον εορτασµό του Νέου Έτους & Θεοφανείων,
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου διακοσίων ευρώ (200,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
2. Την κάλυψη µε φωτογραφικό υλικό για τον εορτασµό του Νέου
Έτους και των Θεοφανείων για το αρχείο του ∆ήµου Αιγιαλείας,
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου τριακοσίων ευρώ (300,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
3. Την διενέργεια προµήθειας αναψυκτικών για τον εορτασµό του
Νέου Έτους, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου πεντακοσίων είκοσι (520,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
4. Την διενέργεια προµήθειας γλυκών για τον εορτασµό του Νέου
Έτους, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου τετρακοσίων πενήντα
(450,00€) συµπεριλαµβανοµένου µε Φ.Π.Α.
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5. Την διενέργεια προµήθειας γλυκών για τα Ιδρύµατα της πόλης
του Αιγίου, ΚΑΦΑ, Άγιο Χαράλαµπο εν όψει των εορτών του
Νέου Έτους, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου εκατόν τριάντα
(130,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
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 µε αριθ.Α∆ΑΜ: 17REQ002142104/25-10-2017
Πρωταρχικό Αίτηµα, την υπ’αριθ.Π.A.Y.:Α-1402/25-10-2017 πρόταση
ανάληψης υποχρέωσης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για τη δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του
την ανάγκη διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την αντιµετώπιση των
εξόδων εορτασµού Νέου Έτους και Θεοφανείων, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Α/
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Κωνσταντίνου
Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παράων» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 4)Χρήστος
Λαϊνάς,5) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 8)Βασίλειος
Τοµαράς, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της αναγκαιότητας των δαπανών και τη διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00€) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.001 του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017, για την κάλυψη των δαπανών
που απαιτούνται για τον εορτασµό του Νέου Έτους και των Θεοφανείων,
όπως: α) προµήθεια χαρτιού COLOR COPY A3 (250X) των (200 g/m2),
για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων, φακέλων µε έγχρωµο έµβληµα ∆ήµου και σφραγίδα, β) την κάλυψη µε φωτογραφικό υλικό για
τον εορτασµό του Νέου Έτους και των Θεοφανείων και εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου και γ) την προµήθεια γλυκώναναψυκτικών για την καθιερωµένη δεξίωση σε επισήµους καθώς και για
την εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων και αγορά φακέλων για την
εορτή Θεοφανείων - Κατάδυσης του Τιµίου Σταυρού στην έδρα του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :
1. Την διενέργεια προµήθειας χαρτιού COLOR COPY A3 (250X)
των (200 g/m2), για εκτύπωση προγραµµάτων, προσκλήσεων καθώς και φακέλων µε τυπωµένο έγχρωµα έµβληµα και σφραγίδα
του ∆ήµου, για τον εορτασµό του Νέου Έτους & Θεοφανείων,
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου διακοσίων ευρώ (200,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
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2. Την κάλυψη µε φωτογραφικό υλικό για τον εορτασµό του Νέου
Έτους και των Θεοφανείων για το αρχείο του ∆ήµου Αιγιαλείας,
προϋπολογισµού δαπάνης περίπου τριακοσίων ευρώ (300,00€)
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.
3. Την διενέργεια προµήθειας αναψυκτικών για τον εορτασµό του
Νέου Έτους, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου πεντακοσίων είκοσι (520,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
4. Την διενέργεια προµήθειας γλυκών για τον εορτασµό του Νέου
Έτους, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου τετρακοσίων πενήντα
(450,00€) συµπεριλαµβανοµένου µε Φ.Π.Α.
5. Την διενέργεια προµήθειας γλυκών για τα Ιδρύµατα της πόλης
του Αιγίου, ΚΑΦΑ, Άγιο Χαράλαµπο εν όψει των εορτών του
Νέου Έτους, προϋπολογισµού δαπάνης περίπου εκατόν τριάντα
(130,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 563/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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