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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
8 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση: 1
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, Αντιδήµαρχοι, 8)∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
11)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
16)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 19)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Ιανουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.186/03.01.
2018, 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, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεµένης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου.
∆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)Μαρία Τσουκαλά, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασίλειος Τοµαράς, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 12)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.1 έως και 4)

2

Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του εκτός ηµερήσιας διατάξεως θέµατος ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως
(αριθ.πρωτ. 186/3-01-2018 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώµα να κηρύξει
κατεπείγον το εξής θέµα :
« Συµπλήρωση της υπ’ 664/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, για την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης
στο πλαίσιο της δράσης «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης
Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 για την υλοποίηση του
έργου (πράξης) µε τίτλο: «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην
Χαρτοποιίας Αιγίου ».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε
ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του 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», καθώς επίσης και τo αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Κηρύσσει το παρακάτω θέµα, ως κατεπείγον :
«Συµπλήρωση της υπ’ 664/2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, για την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης στο
πλαίσιο της δράσης «∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου
(πράξης) µε τίτλο: «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου ».
- Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 1/2018
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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Απόφαση: 4
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, Αντιδήµαρχοι, 8)∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
11)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστράτιο Βαρδάκη, 15)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
16)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 17)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 19)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Ιανουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.186/03.01.
2018, 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, για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.
Τεµένης.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) 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)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου.
∆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)Μαρία Τσουκαλά, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασίλειος Τοµαράς, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 12)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.1 έως και 4)
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Για το αντικείµενο: « Eγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την κάλυψη εξόδων, που θα προκύψουν κατά τον εορτασµό
της εθνικής τοπικής εορτής «Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821 ».
O Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και λέγει ότι πρέπει να γίνει η αλλαγή τίτλου του θέµατος στο σωστό,
δηλαδή σε: « Eγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων, που θα προκύψουν κατά τον εορτασµό της δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας «Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821 », στη συνέχεια
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Με το υπ’ αριθ.157/20-12-2017 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ/ 206/
τ.Α/29-12-2017) καθιερώθηκε η 26η Ιανουαρίου, επέτειος της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-1-1821» ως δηµόσια εορτή τοπικής
σηµασίας και ηµέρα αργίας για τον ∆ήµο Αιγιαλείας .
Για πρώτη φορά, λοιπόν θα εορτασθεί στις 26 Ιανουαρίου 2018 η
επέτειος αυτή µετά την υπογραφή του Προεδρικού ∆ιατάγµατος κατά
την οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπιος
Παυλόπουλος.
Για την κάλυψη των δαπανών που θα προκύψουν για τον εορτασµό
της επετείου «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-1-1821», όπως
προµήθεια χαρτιού & µελανιών για εκτύπωση προσκλήσεων & προγραµµάτων, προµήθεια φακέλων, την εκτύπωση φωτογραφιών για το αρχείο του ∆ήµου, την ηχητική εγκατάσταση & στολισµό αιθούσης όπου θα
παρατεθεί το επίσηµο γεύµα, προµήθεια ειδών catering για παράθεση
γεύµατος-αναψυκτικών στις 26 Ιανουαρίου 2018 στο δηµοτικό κτίριο
Παναγιωτόπουλου σε επίσηµους προσκεκληµένους, της αγοράς πλακέτας
για την απονοµή της στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και αναµνηστικού
δώρου, και της ψηφιακής εκτύπωσης πίνακα της κας Κουτσοχέρα µε
σχετικό θέµα της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-1-1821»,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ :
Α) Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων, που θα προκύψουν
κατά τον εορτασµό της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-1-1821» ως παρακάτω:
1) ποσού 460,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την προµήθεια 500 φακέλων πολυτελείας τυπωµένων µε λογότυπο ∆ήµου και
σφραγίδα και αντίστοιχων φύλλων (χαρτόνι Α4 τουάλ ιταλικό 250 gr)
για τύπωση και αποστολή προσκλήσεων,
2) ποσού 2.250,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α για την προµήθεια ειδών catering για την παράθεση γεύµατος στις 26-1-2018 στο δηµοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και σε
λοιπούς επίσηµους προσκεκληµένους
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3) ποσού 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την φωτογραφική κάλυψη του εορτασµού της επετείου και εκτύπωση των φωτογραφιών,
4) ποσού 450,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.για την ηχητική
κάλυψη του εορτασµού της επετείου ( παρέλασης έµπροσθεν του µνηµείου των Ηρώων και σε κτίριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΥ, όπου θα παρατεθεί το επίσηµο γεύµα),
5) ποσού 130,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για τον ανθοστολισµό των τραπεζιών της αίθουσας, όπου θα παρατεθεί το επίσηµο
γεύµα για τον εορτασµό της επετείου,
6) ποσού 150,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την αγορά πλακέτας, που θα προσφερθεί στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
7) ποσού 210,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για προµήθεια
αναµνηστικού δώρου, δηλ. αντίγραφο Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου (
δάφνινο στεφάνι) που θα προσφερθεί στον κ. Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας
και
8) ποσού 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την ψηφιακή εκτύπωση πίνακα της κας Κουτσοχέρα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης
και γυαλί ασφαλείας πάνω σε ειδική κατασκευή από ξύλο ( δρύινο λουστραρισµένο) και γυαλί µε σιδερένια βάση.
Γενικό σύνολο περίπου 6.800,00€
Η ανάλογη διάθεση πίστωσης θα γίνει µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2018 από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου.
Β)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ.Αθανασίου Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
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 ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την ανάγκη έγκρισης των ανωτέρω δαπανών για την αντιµετώπιση
των εξόδων των εκδηλώσεων του εορτασµού της εν λόγω επετείου, το
υπ’ αριθ. 157/20-12-2017 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ/206/τ.Α΄/29-122017) µε το οποίο καθιερώθηκε η 26η Ιανουαρίου, επέτειος της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-30 Ιανουαρίου 1821» ως δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας και ηµέρα αργίας για τον ∆ήµο Αιγιαλείας, 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», το
Π.∆.80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάλυση υποχρεώσεων από
τους διατάκτες», του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α/08.08. 2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς επίσης και του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

4

Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.
Χρήστου Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), εποµένως µε είκοσι (20) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά, κατά
πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Α) Την έγκριση δαπάνης ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(6.800,00€) περίπου, για την κάλυψη εξόδων, που θα προκύψουν κατά
τον εορτασµό της δηµόσιας εορτής τοπικής σηµασίας «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26 Ιανουαρίου 1821», του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως
παρακάτω:
1) ποσού 460,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την προµήθεια 500 φακέλων πολυτελείας τυπωµένων µε λογότυπο ∆ήµου και
σφραγίδα και αντίστοιχων φύλλων (χαρτόνι Α4 τουάλ ιταλικό 250 gr) για
τύπωση και αποστολή προσκλήσεων,
2) ποσού 2.250,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α, για την προµήθεια ειδών catering για την παράθεση γεύµατος στις 26-1-2018 στο δηµοτικό κτίριο Παναγιωτόπουλου στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και σε
λοιπούς επίσηµους προσκεκληµένους,
3) ποσού 500,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την φωτογραφική κάλυψη του εορτασµού της επετείου και εκτύπωση των φωτογραφιών,
4) ποσού 450,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ηχητική
κάλυψη του εορτασµού της επετείου (παρέλασης έµπροσθεν του µνηµείου των Ηρώων και σε κτίριο ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΥ, όπου θα παρατεθεί το επίσηµο γεύµα),
5) ποσού 130,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για τον ανθοστολισµό των τραπεζιών της αίθουσας, όπου θα παρατεθεί το επίσηµο
γεύµα για τον εορτασµό της επετείου,
6) ποσού 150,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α,. για την αγορά πλακέτας, που θα προσφερθεί στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας,
7) ποσού 210,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για προµήθεια
αναµνηστικού δώρου, δηλ. αντίγραφο Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου (
δάφνινο στεφάνι) που θα προσφερθεί στον κ. Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας,
8) ποσού 2.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ψηφιακή εκτύπωση πίνακα της κας Κουτσοχέρα σε κόντρα πλακέ θαλάσσης
και γυαλί ασφαλείας πάνω σε ειδική κατασκευή από ξύλο ( δρύινο λουστραρισµένο) και γυαλί µε σιδερένια βάση.
- Η ανάλογη διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνει µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικ. έτους 2018 από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδος και Ιονίου.
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Β) Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ.Αθανασίου
Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω δαπανών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 4/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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