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Απόφαση 5
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 3)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο,
4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους,
6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Ευστράτιο Βαρδάκη, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Τοµαρά, 16)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.1377/15.01.2018, 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.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 6)Νικόλαος Θανασούλιας, 7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 9)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 10)Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
11)Χρήστος Γούτος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14)Χρήστος Λαϊνάς και 15)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.5 έως και 9)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος χαρακτήρα
του εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως θέµατος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, πριν από την συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιατάξεως, ζητά από το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον ή όχι του θέµατος: «Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του Αιγίου ως προσωρινή έδρα
του νεοσύστατου «Φορέα ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου», προκειµένου στη συνέχεια να συζητηθεί εκτός Ηµερήσιας ∆ιατάξεως.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε
ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.7 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», καθώς επίσης και την υπ’ αριθ.πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Κηρύσσει ως κατεπείγον το θέµα: «Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του Αιγίου ως προσωρινή έδρα του νεοσύστατου «Φορέα ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 5/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Απόφαση 6
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 3)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο,
4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους,
6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Ευστράτιο Βαρδάκη, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Τοµαρά, 16)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 17)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Μέλη,
συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Ιανουαρίου 2018, ηµέρα Παρασκευή 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.1377/15.01.2018, 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.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
∆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)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 5)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 6)Νικόλαος Θανασούλιας, 7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 9)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 10)Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
11)Χρήστος Γούτος, 12)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 13)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 14)Χρήστος Λαϊνάς και 15)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.5 έως και 9)

2

Α∆Α:6Π19Ω6Χ-Η∆Π

Α/Α
1
2
3
4
5
6

Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του Αιγίου ως προσωρινή έδρα του νεοσύστατου «Φορέα ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.5/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα του εν λόγω θέµατος και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό από τις 18.01.2018 κατατεθέν
σχέδιο νόµου του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά µε τους ‘Φορείς ∆ιαχείρισης προστατευόµενων περιοχών και άλλες διατάξεις’, µεταξύ
άλλων αναφέρεται η σύσταση του νέου ΝΠΙ∆ µε την επωνυµία Φορέας
∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου και έδρα του Φορέα ως προσωρινά οριζόµενη την Κόρινθο του Νοµού Κορινθίας (αρ.2 παρ.4γ).
Στόχος του παρόντα νόµου και κατ’ επέκταση του νεοσύστατου
Φορέα ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου, αποτελεί η ενίσχυση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας των προστατευόµενων περιοχών εντός της
χωρικής του αρµοδιότητας, της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της
προστασίας του φυσικού κεφαλαίου του µε όρους βιώσιµης ανάπτυξης.
Η δράση του Φ∆ΚΚ είναι κοινωφελούς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί ΝΠΙ∆ εποπτευόµενο από το ΥΠΕΝ.
Πιο συγκεκριµένα όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί
εντός της χωρικής αρµοδιότητας του Φ∆ΚΚ ανήκουν οι περιοχές του δικτύου Natura 2000:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΚΤΑΣΗ(h)
GR2320006 ΕΖ∆-ΖΕΠ
ΑΛΥΚΗ ΑΙΓΙΟΥ
31,98
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ
GR2450004 ΕΖ∆ -πΤΚΣ
ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΙΤΕΑ-ΠΕΡΙΟ10637,68
ΧΗ ΠΗΓΩΝ ΧΙΛΙΑ∆ΟΥ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑGR2450009 ΖΕΠ
12157,27
ΛΑΞΙ∆ΙΟΥ
GR2530003 ΕΖ∆
ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ
584,79
GR2530005 ΕΖ∆
ΟΡΗ ΓΕΡΑΝΕΙΑ
6836,55
GR2530007 πΤΚΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
2363,54
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν:
α)την κεντρική γεωγραφική θέση που κατέχει η πόλη του Αιγίου
και ο ∆ήµος Αιγιαλείας συνολικά σχετικά µε τις περιοχές που εντάσσονται στη χωρική ευθύνη του Φορέα ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου,
β)ότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας περιλαµβάνει την περιοχή της Αλυκής
Αιγίου κατηγορίας ΕΖ∆ - ΖΕΠ και παράλιων τµηµάτων του Κορινθιακού
Κόλπου ενταγµένων στο δίκτυο θαλάσσιων περιοχών δικτύου Natura
2000 και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα Φ∆ΚΚ και
3
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γ)ότι το Αίγιο αποτελεί την έδρα του ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ
ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», που σκοπός δράσης και κύριο µέληµα των 13 εκπροσώπων του αποτελεί η διάσωση, προστασία, ανάδειξη
και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και του προστατευόµενου οικοσυστήµατος της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου,
Εισηγούµαι
την λήψη απόφασης περί καθορισµού της πόλης του Αιγίου ως
προσωρινή έδρα του νεοσύστατου Φορέα ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου, ενόψει της επικείµενης ψήφισης του νόµου «Φορείς ∆ιαχείρισης
Προστατευόµενων Περιοχών και άλλες διατάξεις».
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 την ανάγκη καθορισµού της πόλης του Αιγίου ως προσωρινή έδρα του νεοσύστατου Φορέα ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου, ενόψει
της επικείµενης ψήφισης του σχετικού Νόµου, δεδοµένης της κεντρικής
γεωγραφικής θέσης που κατέχει η πόλη του Αιγίου και ο ∆ήµος Αιγιαλείας, το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας περιλαµβάνει την περιοχή της
Αλυκής κατηγορίας ΕΖ∆ - ΖΕΠ και παράλιων τµηµάτων του Κορινθιακού Κόλπου ενταγµένων στο δίκτυο θαλάσσιων περιοχών δικτύου Natura
2000 που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Φορέα, καθώς και ότι το Αίγιο αποτελεί την έδρα του Συνδέσµου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», που σκοπός δράσης του αποτελεί η διάσωση, προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και του προστατευόµενου οικοσυστήµατος της περιοχής του Κορινθιακού Κόλπου, το εδ.γ της παρ.4 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α’ του κατατεθέντος Σχεδίου Νόµου «Φορείς διαχείρισης προστατευοµένων περιοχών και άλλες διατάξεις», 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τον καθορισµό της πόλης του Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως
προσωρινή έδρα του νεοσύστατου Φ.∆.Κ.Κ., Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία
«Φορέας ∆ιαχείρισης Κορινθιακού Κόλπου», ενόψει της επικείµενης ψήφισης του Νόµου «Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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