Α∆Α: ΩΜ8ΝΩ6Χ-7ΦΣ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 287
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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, 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)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
286/2018 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, περί έγκρισης
του κατεπείγοντος χαρακτήρα των εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θεµάτων
και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.1/2018 απόφασης της
Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση-συµπλήρωση της υπ’ αριθ.575/2017 απόφασής του περί έγκρισης τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018, (όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.313343/18-12-2017 απόφαση της Αποκ/νης
∆/σης Πελ/σου-∆. Ελλάδος & Ιονίου), µε ενίσχυση του Κ.Α.30-7331.024
του δηµοτικού προϋπολογισµού µε τίτλο «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας (έτους 2018)» κατά 13.389,75 € από
50.000,00 € σε 63.389,75 € και αντίστοιχα η µείωση του Κ.Α.307331.002 µε τίτλο «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας (έτους 2017)» κατά 13.389,75 € από 24.800,00 € σε 11.406,25 €
καθώς συµβασιοποιήθηκε το έργο του 2017 µε το ποσό των 11.406,25 €
προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος στη διαδικασία ωρίµανσης και υλοποίησης του νέου έργου έτους 2018 (σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.194/2018 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας περί έγκρισης 6ης αναµόρφωσης δηµοτικού
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018) και όπως αναλυτικά φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα:
Α/Α

1

2

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

30 -7331.024

«Κατεδαφίσεις
επικίνδυνων
κατασκευών
∆ήµου Αιγιαλείας
(έτους 2018)»

50.000,00
+
13.389,75
=
63.389,75

∆Π
2018

30 -7331.002

«Κατεδαφίσεις
επικίνδυνων
κατασκευών
∆ήµου Αιγιαλείας
(έτους 2017)»

24.800,00
–
13.389,75
=
11.406,25

∆Π
2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Υπάρχουσα πίστωση
50.000,00 στον ΚΑ 307331.024
Ενίσχυση κατά
13.389,75 από τον ΚΑ
30-7331.002
Συνολική πίστωση
στον 30 -7331.024
63.389,75
Υπάρχουσα πίστωση
24.800,00 στον ΚΑ 307331.002
Μείωση κατά
13.389,75 του ΚΑ 307331.002
Συνολική πίστωση
στον 30 -7331.002
11.406,25».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.1/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.575/2017 απόφασή
του (Α∆Α: ΩΨΦΒΩ6Χ-ΙΦΖ), περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.313343/18.12.
2017 όµοια (Α∆Α: 73ΝΝΟΡΙΦ-ΟΞΕ), του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε την οποία ελέγθηκε η νοµιµότητα της ανωτέρω απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας, γ)την ανάγκη τροποποίησης-συµπλήρωσης του Τεχνικού
Προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018 και δ)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 του θέµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση-συµπλήρωση του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018, όπως αυτό καταρτίστηκε µε την υπ’
αριθ.575/2017 απόφασή του (Α∆Α: ΩΨΦΒΩ6Χ-ΙΦΖ), η οποία εγκρίθηκε
µε την υπ’ αριθ.πρωτ.313343/18.12.2017 όµοια (Α∆Α: 73ΝΝΟΡΙΦΟΞΕ), του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, µε ενίσχυση του Κ.Α.30-7331.024 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, µε τίτλο «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας (έτους 2018)» κατά
13.389,75 €, ήτοι από 50.000,00 € σε 63.389,75 € και αντίστοιχα µε
µείωση του Κ.Α.30-7331.002 µε τίτλο «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας (έτους 2017)» κατά 13.389,75 €, ήτοι από
24.800,00 € σε 11.406,25 € καθώς συµβασιοποιήθηκε το έργο του 2017
µε το ποσό των 11.406,25 €, προκειµένου να προβεί ο ∆ήµος Αιγιαλείας
στη διαδικασία ωρίµανσης και υλοποίησης του νέου έργου έτους 2018
(σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.194/2018 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας περί
έγκρισης 6ης αναµόρφωσης δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018), όπως αναλυτικά φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

1
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Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

ΧΡΗΜ/ΣΗ

30 -7331.024

«Κατεδαφίσεις
επικίνδυνων
κατασκευών
∆ήµου Αιγιαλείας
(έτους 2018)»

50.000,00
+
13.389,75
=
63.389,75

∆.Π.
2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Υπάρχουσα πίστωση
50.000,00 στον Κ.Α.
30-7331.024
Ενίσχυση κατά
13.389,75 από τον Κ.Α.
30-7331.002
Συνολική πίστωση
στον 30-7331.024
63.389,75
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30 -7331.002

«Κατεδαφίσεις
επικίνδυνων
κατασκευών
∆ήµου Αιγιαλείας
(έτους 2017)»

24.800,00
–
13.389,75
=
11.406,25
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Υπάρχουσα πίστωση
24.800,00 στον Κ.Α.
30-7331.002
Μείωση κατά
∆.Π.
13.389,75 του Κ.Α.
2018
30-7331.002
Συνολική πίστωση
στον 30-7331.002
11.406,25

-Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθ.575/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 287/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018
Απόφαση 288
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Δημήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τομαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.14144/14.06.2018, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερή-
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σιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καμαρών, 6)
Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεμνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 11)
Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 12)Φώτιος Τσουμπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόμενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείμενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 20.011,24€ για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολ.
Μονάδων για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε & κοι Σύμβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 20789/2018 χρηματικής εντολής του Υπ.
Εσωτερικών κατατέθηκε σε λογαριασμό του Δήμου μας στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των 20.011,24€ για «Καταβολή
μισθωμάτων των Σχολ.Μονάδων για τη χρονική περίοδο ΙανουαρίουΑπριλίου 2018».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 20.011,24€ για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολ.Μονάδων για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018».»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, έλαβε υπόψη : α) την
αριθ. 20789/2018 χρηματική εντολή κατάθεσης του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
στο λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ, καθώς επίσης και β) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 20.011,24€ για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών
Μονάδων για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 288 /2018
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018
Απόφαση 289
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Δημήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τομαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.14144/14.06.2018, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερή-
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σιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καμαρών, 6)
Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεμνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 11)
Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 12)Φώτιος Τσουμπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόμενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείμενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 141.750,00€ για «Κάλυψη δαπανών για Επισκευή και
Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε & κοι Σύμβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 23888/2018 χρηματικής εντολής του Υπ. Εσωτερικών κατατέθηκε σε λογαριασμό του Δήμου μας στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των 141.750,00€ για «Κάλυψη δαπανών για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων». Το καθαρό ποσό που πρέπει να διατεθεί μετά την κράτηση 212,63€ για προμήθεια του
ΤΠΚΔ ανέρχεται στο ποσό των 141.537,37€.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 141.750,00€ για «Κάλυψη
δαπανών για Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων»
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, έλαβε υπόψη : α) την
υπ’αριθ. 23888/2018 χρηματική εντολή κατάθεσης του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, στο λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, καθώς επίσης και β) τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/
σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά
από διαλογική συζήτηση, ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 141.750,00€, για «Κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων».Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 289/2018
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018
Απόφαση 290
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Δημήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τομαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.14144/14.06.2018, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερή1

σιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καμαρών, 6)
Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεμνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 11)
Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 12)Φώτιος Τσουμπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόμενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείμενο: «Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 222.500,00 € για «Κάλυψη δαπανών για έργα και
επενδυτικές δραστηριότητες 1η -2η -3η και 4η μηνιαία κατανομή έτους
2018 (πρώην ΣΑΤΑ) ».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Σε εκτέλεση της αριθ. 20794/2018 χρηματικής εντολής του Υπ.
Εσωτερικών, κατατέθηκε σε λογαριασμό του Δήμου μας στην ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των 222.500,00 € για «Κάλυψη
δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 1η -2η -3η και 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ).
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 222.500,00 € για «Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 1η -2η -3η και
4η μηνιαία κατανομή έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ) ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και
έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ.20794/2018 χρηματική εντολή του ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή πίστωσης από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 222.500,00€ για «Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 1η -2η -3η και 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ).Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 290/2018
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018
Απόφαση 291
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 10)Δημήτριο Καλαμίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Δημήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
15) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τομαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά
από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.14144/14.06.2018, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερή-

1

σιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καμαρών, 6)
Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεμνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 11)
Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 12)Φώτιος Τσουμπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος.
Δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώματος
ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόμενος.
(αριθ.286 έως και 343)

2

Για το αντικείμενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ.
ΕΛΛΑΔΟΣ ποσού 68.925,88€ για το υποέργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Βαλιμιτίκων ».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε & κοι Σύμβουλοι,
Σε εκτέλεση του υπ΄άρ.2618/18 χρηματικού εντάλματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κατατέθηκε σε λογαριασμό του Δήμου μας
στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το ποσό των 68.925,88 € για
το υποέργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ.
ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ»
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 68.925,88 € από για το
υποέργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, έλαβε υπόψη : α) το
υπ’αριθ.2618/2018 χρηματικό ένταλμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος που κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Αιγιαλείας στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, καθώς επίσης και β) τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/ σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή χρηματοδότησης από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ποσού 68.925,88€ για το υποέργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Βαλιμιτίκων».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 291 /2018
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: 6ΘΦΓΩ6Χ-ΞΛ5

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 293
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-
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Α∆Α: 6ΘΦΓΩ6Χ-ΞΛ5

σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Α∆Α: 6ΘΦΓΩ6Χ-ΞΛ5

Για το αντικείµενο: «Έγκριση τριµηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εσόδων-εξόδων του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το 1ο τρίµηνο οικονοµικού έτους 2018».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.148/2018 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας του Α’ τριµήνου
του έτους 2018, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72 παράγραφος 1
εδάφιο β’ & 266 παράγραφος 9 του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-72010, τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, αποτελεί εισήγηση προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης και παρουσιάζει την εξής εικόνα:
Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων 1ου τριµήνου του έτους 2018.
Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών 1ου τριµήνου του έτους 2018.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ-ΕΞΟ∆ΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ
2018».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.148/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.651/2017 απόφασή του (Α∆Α: 6ΨΡΦΩ6Χ-ΗΤΠ), περί έγκρισης προϋπολογισµού και
στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.324366/2017/09.01.2018 όµοια
(Α∆Α: Ω3ΜΘΟΡ1Φ-5ΨΤ), του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, µε την οποία ελέγχθηκε η
νοµιµότητα της ανωτέρω απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας,
γ)τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.
2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», δ)της
υπ’ αριθ.οικ.40038/09.09.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Φ.Ε.Κ.2007/τ.Β/09.09.2011) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και περιφερειών» και ε)των άρθρων 65 & 72 του Ν.
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Α∆Α: 6ΘΦΓΩ6Χ-ΞΛ5

3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ. 1)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, Αντιπροέδρου, 2)Ευστάθιου
Θεοδωρακόπουλου, 3)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 4)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 5)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, 6)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, 7)Βασιλείου Τοµαρά, 8)∆ηµητρίου Παναγιωτακόπουλου, 9)Κωνσταντίνου
Παπακωνσταντίνου, 10)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 11)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «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 µία (21) ψήφους υπέρ
και έντεκα (11) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, πρώτου (1ου) τριµήνου οικονοµικού έτους 2018, η οποία έχει ως κατωτέρω:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟ∆ΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018-31/03/2018
Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

Προϋπ/σµός
1

0

Τακτικά έσοδα

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

2

Πρόσοδοι από κινητή περιούσια
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και
δικαιώµατα
Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα
και παροχή υπηρεσιών

3
4

Βεβαιωθέντα
2

Εισπραχθέντα

%
2/1

3

%
3/1

3/2

18016537,78

3778694,4

0,209735

3589931,15

0,199258

0,950045

84916,17

30791,44

0,36261

6708,47

0,079001

0,217868

50000

19,11

0,000382

19,11

0,000382

1

5198813,82

506407,92

0,097408

506376,95

0,097402

0,999939

1732130,29

157911,75

0,091166

146553,87

0,084609

0,928075

453000

150860,59

0,333026

150860,59

0,333026

1

10107677,5

2767100,49

0,273762

2767100,49

0,273762

1

390000

165603,1

0,424623

12311,67

0,031568

0,074344

0,023717

121486,1

0,021046

0,887384

5

Φόροι και εισφορές

6

Έσοδα από επιχορηγήσεις

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

1

Έκτακτα έσοδα
Έσοδα από την εκποίηση κινητής και
ακίνητης περιούσιας
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

5772357,25

136903,67

0

0

1733178,81

0

0

0

0

3393178,44

16241,51

0,004787

16241,51

0,004787

14

∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες

10000

0

0

0

0

15

Προσαυξήσεις-πρόστιµα-παράβολα

281000

120662,16

0,429403

105244,59

0,374536

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα
Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών

355000

0

0

0

0

1384325,84

135779,62

0,098084

17340,13

0,012526

0,127708

519325,84

68849,62

0,132575

13841,23

0,026652

0,201036

865000

66930

0,077376

3498,9

0,004045

0,052277

9495399,41

9277101,46

0,97701

153066,84

0,01612

0,016499

11
12
13

2
21

Τακτικά έσοδα

22

Έκτακτα έσοδα
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

3

4

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!
#∆ΙΑΙΡ/0!
1
#∆ΙΑΙΡ/0!
0,872225
#∆ΙΑΙΡ/0!
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31
32
4

Εισπράξεις από δάνεια
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών
Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και
τρίτων

#∆ΙΑΙΡ/0!

9495399,41

9277101,46

0,97701

153066,84

0,01612

0,016499

3884000

580242,66

0,149393

555961,04

0,143141

0,958153

3766000

577075,68

0,153233

552794,06

0,146785

0,957923

118000

3166,98

0,026839

3166,98

0,026839

1

Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων
Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους

4944452,07

Σύνολα εσόδων

43497072,35

13908721,81

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

41

5

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

4437785,26

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/2018-30/3/2018
Κ.Α.
6
60
61

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
Έξοδα
Αµοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αµοιβές αιρετών και
τρίτων

73
74

75

8

Πληρωθέντα

%

%

4

5

5/1

5/3

3395662,7

3252378,96

0,1488316

0,8022805

7537626,27

7259688,38

0,963127

1542400,12

0,2046268

1529736,67

1529282,67

0,2028865

0,9914954

1313779,28

932334

0,709658

304978,91

0,2321386

85683,29

82583,29

0,0628593

0,2707836

3565780,36

1964835,34

0,551025

253610,57

0,0711234

113964,02

97598,37

0,0273708

0,3848356

32500

27500

0,846154

2430,07

0,0747714

2430,07

2430,07

0,0747714

1

2716552,72

2117362,1

0,77943

410998,08

0,151294

195242,62

171812,65

0,0632466

0,4180376

707624

707624

1

176678,31

0,2496782

176678,31

176678,31

0,2496782

1

1316209,58

1140993,92

0,866879

111391,31

0,0846304

40497,77

39313,65

0,0298688

0,3529328

4661165,26

4136424,09

0,887423

1251429,95

0,2684801

1251429,95

1152679,95

0,2472944

0,9210903

1500

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

Επενδύσεις
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

8046939,45

2389321,19

0,296923

46147,14

0,0057347

0

0

0

0

1010759,67

263331,42

0,260528

46147,14

0,0456559

0

0

0

0

Έργα
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες
κ.λπ.
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)
Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

6460879,78

2078689,77

0,321735

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

573800

47300

0,082433

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

1500

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

13597215,17

5511585,87

0,405347

2481489,4

0,1824998

1469193,28

1018681,01

0,0749184

0,4105119

Λοιπά Γενικά έξοδα
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας
πίστεως
∆απάνες προµήθειας
αναλωσίµων
Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

71

Ενταλθέντα

3/1
0,1855107

64

7

%

3
4053917,32

Φόροι - τέλη

68

Τιµολογηθέντα

2/1
0,836818

Παροχές τρίτων

67

%

2
18286761,8

63

66

∆εσµευθέντα

1
21852737,47

62

65

Προϋπ/σµός

Λοιπά Έξοδα

81

Πληρωµές Π.Ο.Ε.

1859044,06

1652438,23

0,888864

1662417,31

0,8942323

579705,13

129192,86

0,0694942

0,0777139

82

Αποδόσεις
Επιχορηγούµενες
πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.
Προβλέψεις µη είσπραξης

3864569,14

3859147,64

0,998597

819072,09

0,211944

889488,15

889488,15

0,2301649

1,0859705

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

#∆ΙΑΙΡ/0!

7873601,97

0

0

0

0

0

0

0

#∆ΙΑΙΡ/0!

4864855,98

4271059,97

83
85
9

Αποθεµατικό
Σύνολα δαπανών

180,26
43497072,35

26187668,9

6581553,86

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 293/2018.
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

5

Α∆Α:Ω136Ω6Χ-ΚΤΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018
Απόφαση 296
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.514/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε τον καθορισµό τιµής χρήσης βυτιοφόρου στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.153/2018 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας,
την τροποποίηση της αριθ.299/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, (βάσει της οποίας ελήφθη η αριθ. 514/2017 απόφαση ∆.Σ.), σχετικά
µε τον «Καθορισµό τιµής χρήσης βυτιοφόρου στα ∆ιοικητικά όρια του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018» ως εξής:
Εγκρίνει και εισηγείται θετικά προς το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο όσον αφορά την απαλλαγή του Εθελοντικού Οργανισµού για τα παιδιά
«Το Χαµόγελο Του Παιδιού» από το τέλος εκκένωσης, βυτιοφόρου στα
∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018, καθότι εκ παραδροµής δεν περιλήφθηκε στις προαναφερόµενες αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του ∆ήµου µας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το αποφασιστικό
µέρος της υπ’ αριθ.153/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.514/2017 απόφασή
του (Α∆Α: 6∆ΟΗΩ6Χ-9ΚΧ) περί καθορισµού τιµής χρήσης βυτιοφόρου
στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018, β)την υπ’
αριθ.πρωτ.296867/29.12.2017 όµοια, του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, µε την οποία ελέγχθηκε η νοµιµότητα της ανωτέρω απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας, γ)τις διατάξεις της περ.β της παρ.3 του άρθρου 18 του Ν.
4002/2011 (Φ.Ε.Κ.180/τ.Α/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου-Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική εξυγίανση-Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικονοµικών,
Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»,
δ)της υπ’ αριθ.ΠΟΛ.1242/24.11.2011 Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονοµικών, ε)του άρθρου 66 του Β.∆.24.09.1958 (Φ.Ε.Κ.171/τ.Α/20.10.
1958) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενον νόµου των ισχυουσών
διατάξεων περί των προσόδων των δήµων και κοινοτήτων», στ)των υπ’
αριθ.49/62650/23.11.2006 & 41/12243/14.06.2007 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, ζ)του άρθρου 149 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/
τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και
η)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, πλην του ∆η-
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µοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, 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
τριάντα µία (31) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τη συµπλήρωση της υπ’ αριθ.514/2017 απόφασής του (Α∆Α:
6∆ΟΗΩ6Χ-9ΚΧ), περί καθορισµού τιµής χρήσης βυτιοφόρου στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018, η οποία ελέγχθηκε
για τη νοµιµότητά της µε την υπ’ αριθ.πρωτ.296867/29.12.2017 όµοια,
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας & Ιονίου, µε την προσθήκη της κάτωθι παραγράφου:
«Την απαλλαγή του Εθελοντικού Οργανισµού για τα παιδιά «Το
Χαµόγελο Του Παιδιού» από το τέλος εκκένωσης, βυτιοφόρου στα διοικητικά όρια του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2018».
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ.514/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 296/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 299
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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, 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)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόµου, ειδικότητας ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (καλαθοφόρου) µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ) διάρκειας έως δύο
(2) µήνες, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και δίνει τον λόγο στον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, ο οποίος διαβάζει εισήγησή του, που έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 περί προσλήψεων προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες
ΟΤΑ µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, εδάφιο ιε Ν.3812/2009, περί
εξαίρεσης των συµβάσεων δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες
από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 περί διαδικασιών του ΑΣΕΠ «Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών
ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δυο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε
την παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ.2 του Ν.2190/1994 περί δυνατότητας ΟΤΑ να απασχολούν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου δίµηνης διάρκειας για περιπτώσεις εξυπηρέτησης πρόσκαιρων, εποχικών ή περιοδικών αναγκών, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 22 του Ν.4071/2012 µε τις οποίες συµπληρώθηκε η παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012, η οποία
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41, παρ.1α του Ν.4325/2015, περί εξαίρεσης των συγκεκριµένων συµβάσεων από την υποχρέωση έγκρισης της
ΠΥΣ 33/2006.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ.6 του Ν.3260/2004 «Σε κάθε
περίπτωση µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία και υποψήφιοι που
έχουν οκτώ (8) µήνες απασχόληση µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12)
µηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόµενους πίνακες µετά τους συνυποψήφιους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) µήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών και προσλαµβάνονται µόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούµενου α-
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ριθµού προσλήψεων από τους προηγούµενους υποψηφίους», όπως συµπλήρωσε την παρ.21, παρ.2 του ν.2190/1994.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2 του Ν.4325/15 περί απλούστευσης και επιτάχυνσης διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών από την αναστολή διορισµών και προσλήψεων.
8. Το αριθ.3124/05.02.2018 (ορθή επανάληψη στις 08.02.2018)
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επείγουσες και αυξηµένες ανάγκες πρόσληψης ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου (καλαθοφόρου) που έχουν προκύψει λόγω:
α) την έλλειψη µονίµου υπαλλήλου του συγκεκριµένου κλάδου µετά το εργατικό ατύχηµα του µοναδικού µονίµου υπαλλήλου µας, Ξηρού
Κωνσταντίνου, κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργου (καλαθοφόρου)
στις 02.04.2016 και την πολύµηνη απουσία του πρωτίστως µε συνεχόµενη αναρρωτική άδεια και στη συνέχεια µε καθεστώς διαθεσιµότητας από
18-9-2017 και για δύο (2) έτη, κατόπιν του αριθ.22-1/29.09.2017 αποσπάσµατος πρακτικού γνωµοδότησης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
ΟΤΑ ΠΕ Αχαΐας.
β) το γεγονός πως οι ανάγκες του ∆ήµου µας όσον αφορά στην αποκατάσταση βλαβών στο εναέριο δίκτυο της ∆ΕΗ αλλά και σε άλλες
εργασίες στις οποίες γινόταν χρήση καλαθοφόρου οχήµατος, καλύπτονταν µε µεγάλη δυσκολία από έναν (1) Χειριστή µε οκτάµηνη σύµβαση,
του οποίου η σύµβαση είχε λήξει 27.09.2016 αλλά συνέχιζε να απασχολείται στον ∆ήµο έως 31.12.2017 στο πλαίσιο ασφαλιστικών µέτρων.
γ) το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας περιλαµβάνει έξι (6) δηµοτικές ενότητες και έχει ανάγκη τουλάχιστον από δύο (2) χειριστές καλαθοφόρου
προκειµένου ο καθένας τους να εξυπηρετεί από τρεις ∆.Ε.
9. Την κάλυψη µόνο της µίας (1) εκ των δύο (2) θέσεων κλάδου
∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (καλαθοφόρου) που αρχικά είχαµε
εισηγηθεί, λόγω µη προσέλευσης υποψήφιων, µε αποτέλεσµα η θέση του
δεύτερου χειριστή να παραµένει ακάλυπτη παρά την ύπαρξη πιστώσεων
(σχετικό το αριθ.3636/12.02.2018 έγγραφό του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας) και να µην µπορεί ο ∆ήµος να ανταποκριθεί σε βασικές του υποχρεώσεις.
10. Το γεγονός πως αυτή τη στιγµή ο ∆ήµος µας εξυπηρετείται
µόνο από έναν Χειριστή Μηχ/των Έργου (καλαθοφόρου), του οποίου η
σύµβαση ξεκίνησε 04.04.2018 και λήγει 03.06.2018.
11. Τη µη δυνατότητα άµεσης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού
µε σύµβαση ορισµένου χρόνου οκτάµηνης (8) απασχόλησης, κλάδου ∆Ε
Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου (καλαθοφόρου), καθώς λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται στον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
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χρόνου, δεν δόθηκε η δυνατότητα δηµοσίευσης προκήρυξης για τη συγκεκριµένη θέση.
12. Την αναµονή εν όψει έγκρισης και της επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006 στο πλαίσιο του νέου προγραµµατισµού προσλήψεων (έτους
2018) ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών που αφορά πρόσληψη δύο (2) Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων, ο ένας (1) εκ των οποίων αφορά ειδικότητα Χειριστή
Μ.Ε. Καλαθοφόρου και δεν έχει υπάρξει έγκριση µέχρι την παρούσα.
13. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας διαθέτει τα απαραίτητα µηχανήµατα.
Εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση:
Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διάρκειας έως δύο (2) µήνες, βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/07 για
την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου µας µε την κάτωθι ειδικότητα:
1 ΑΤΟΜΟ, ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆Ε ΧΕΙΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)
ΕΩΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, σύµφωνα µε το αριθ.3636/12.02.2018 έγγραφο του
Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας, θα βαρύνει
τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018:

Κ.Α.30-6041.001 (Α.Α.Υ. 271/2018) µε τίτλο «υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου», ποσού 4.600,00 € για την κάλυψη
των τακτικών αποδοχών και

Κ.Α.30-6054.001 (Α.Α.Υ. 272/2018) µε τίτλο «εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας 2µήνου», ποσού 1.600,00 € για την
κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει:
Σχετικά µε την έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόµου µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου διάρκειας έως δυο (2) µήνες, βάσει του άρθρου 206
του ν. 3584/07, για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών
ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου µας µε την κάτωθι ειδικότητα:
ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ, ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)
ΕΩΣ ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
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του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του α)το υπ’ αριθ.πρωτ.3124/08.02.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, βάσει του οποίου έχουν προκύψει επείγουσες και αυξηµένες ανάγκες πρόσληψης ενός Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου ∆.Ε. (καλαθοφόρου), λόγω έλλειψης µόνιµου υπαλλήλου του
συγκεκριµένου κλάδου, καθώς και λόγω ύπαρξης ενός µόνο χειριστή, γεγονός που καθιστά δύσκολη τόσο την αποκατάσταση βλαβών στο εναέριο δίκτυο της ∆.Ε.Η., όσο και την εκτέλεση άλλων εργασιών, β)το γεγονός ότι έχει καλυφθεί η µία εκ των δύο θέσεων κλάδου ∆.Ε. Χειριστών
Μηχανηµάτων Έργου (καλαθοφόρου), λόγω µη προσέλευσης υποψηφίων, µε αποτέλεσµα η θέση του δεύτερου χειριστή να παραµένει ακάλυπτη και να µην µπορεί ο ∆ήµος να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις,
γ)η σύµβαση του χειριστή µηχανηµάτων έργου λήγει στις 03.06.2018,
δ)τη µη δυνατότητα άµεσης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου οκτάµηνης (8) απασχόλησης, του συγκεκριµένου κλάδου, καθώς λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που προβλέπονται στον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας
Ι.∆.Ο.Χ., δεν δόθηκε η δυνατότητα δηµοσίευσης προκήρυξης για τη συγκεκριµένη θέση, ε)την αναµονή έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/
2006 στο πλαίσιο του νέου προγραµµατισµού προσλήψεων (έτους 2018)
ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών, στ)το γεγονός ότι ο ∆ήµος Αιγιαλείας διαθέτει τα απαραίτητα µηχανήµατα, ζ)το υπ’ αριθ.πρωτ.3636/12.02.2018 έγγραφο
του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας ∆ήµου
Αιγιαλείας, η)τις υπ’ αριθ.271 & 272/208 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, θ)τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/τ.
Α/28.06.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ι)της παρ.22 του άρθρου 12 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», µε τις οποίες συµπληρώθηκε η παρ.20α του άρθρου 9 του
Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ.54/τ.Α/14.03.2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων
Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» και η οποία τροποποιήθηκε µε την παρ.1α του
άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α/11.05.2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», ια)της παρ.
2 του άρθρου 8 του Ν.4325/2015, ιβ)του εδ.ιε της παρ.2 του άρθρου 1
του Ν.3812/2009 (Φ.Ε.Κ.234/τ.Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις», ιγ)της παρ.2
του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Φ.Ε.Κ.28/τ.Α/03.03.2018) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων
διοίκησης», όπως συµπληρώθηκε µε το εδ.γ της παρ.1 του άρθρου 20 του
Ν.2738/1999 (Φ.Ε.Κ.180/τ.Α/09.09.1999) «Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύ-
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σεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου
χρόνου και άλλες διατάξεις», ιδ)της παρ.6 του άρθρου 2 του Ν.3260/
2004 (Φ.Ε.Κ.151/τ.Α/06.08.2004) «Ρυθµίσεις του συστήµατος προσλήψεων και θεµάτων της δηµόσιας διοίκησης» µε την οποία προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 και ιε)των
άρθρων 58 & 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος και 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, 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 εννέα (29) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας έως δύο (2) µήνες από
την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την κάτωθι ειδικότητα:
• Ένα (1) άτοµο Κλάδου/Κατηγορίας ∆.Ε. Χειριστή Μηχανηµάτων
Έργων (καλαθοφόρου).
Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018:
30-6041.001 (Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου)
ποσού 4.600,00 €.
30-6054.001 (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας 2µήνου) ποσού 1.600,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 299/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 303
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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, 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)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της µε αριθµό 81/2018 µελέτης µε
τίτλο «∆ιαµόρφωση πλατείας Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό
Αµπελοκήπων ∆.Ε. Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας» και υποβολή πρότασης/
αίτησης για χρηµατοδότηση του έργου-πράξης, στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/Leader», Υποµέτρο 19.2: «Στήριξη για
την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα», ∆ράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες &
ανάπλασης χωριών σε αγροτικές περιοχές».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος Αιγιαλείας έχει εκπονήσει την µε αριθµό 81/2018 µελέτη µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση πλατείας Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό Αµπελοκήπων ∆.Ε. Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας» την οποία θα υποβάλει προς χρηµατοδότηση στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων CLLD/Leader», Υποµέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα», ∆ράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλασης
χωριών σε αγροτικές περιοχές».
Βάσει της πρόσκλησης, ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της πράξης (έργου), όπως περιγράφηκε, στο πρόγραµµα, ορίζεται η
20/07/2018. Επιπλέον, η υπογεγραµµένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην ΟΤ∆ Αχαΐα Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ (Αχαΐα-Αναπτυξιακή Α.Ε.), στη διεύθυνση
Πατρέως 16, Τ.Κ.26221, Πάτρα, εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από
την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.
Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµη η άµεση λήψη της κατωτέρω απόφασης η οποία πρέπει να προηγείται της υποβολής της πρότασης.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύναται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις δηµοσίου χαρακτήρα που συµβάλουν µε άµεσο ή έµµεσο
τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσµού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριµένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω
παρεµβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηµατική
συνεισφορά από το κοινό καλύπτει µέρος µόνο του πραγµατικού κόστους
της δραστηριότητας, δεν µεταβάλει τον µη οικονοµικό της χαρακτήρα
και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αποζηµίωση για την παρεχόµενη υπηρεσία.
Ο προϋπολογισµός για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση πλατείας Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό Αµπελοκή-
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πων ∆.Ε. Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας», ανέρχεται σε 112.500,00 ευρώ
και διαµορφώνεται συνολικά σε 139.500,00 ευρώ µε τον ΦΠΑ 24%.
Σκοπός του έργου είναι η λειτουργική βελτίωση-τακτοποίηση και
αισθητική αποκατάσταση-συµπλήρωση της κεντρικής πλατείας του οικισµού Αµπελοκήπων, η οποία αποτελεί το βασικό σηµείο αναφοράς των
κατοίκων και επισκεπτών του.
Η µελέτη αφορά στις εργασίες διαµόρφωσης της κεντρικής πλατείας του οικισµού Αµπελοκήπων, η οποία ουσιαστικά περιλαµβάνει το
πλάτωµα που σχηµατίζεται µπροστά από τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, το
πρώην κοινοτικό κατάστηµα και το µοναδικό κατάστηµα-καφενείο-ταβέρνα του οικισµού. Ο χώρος της πλατείας που διαµορφώνεται έχει επιφάνεια 670 µ2. Μαζί µε την πλατεία διαµορφώνεται και τµήµα της υπάρχουσας οδού ήπιας κυκλοφορίας, από την οποία τροφοδοτείται η πλατεία, επιφάνειας 228,50 µ2.
Με την προτεινόµενη διαµόρφωση της περιοχής προβλέπονται τα
ακόλουθα:
1. ∆ιαµορφώνονται δύο νέοι χώροι πρασίνου, σε συνδυασµό µε τα υπάρχοντα δένδρα.
2. Επιστρώνεται ο χώρος µε χρήση φυσικών υλικών σε συνδυασµούς,
ανάλογα µε τις επί µέρους χρήσεις του χώρου της πλατείας και της
οδού ήπιας κυκλοφορίας.
• Η είσοδος και η έξοδος της πλατείας προς τις δηµοτικές οδούς επιστρώνονται µε χρήση µικρών σχετικά οµοιόµορφων
τεµαχίων φυσικής πέτρας πλάτους 5-10 εκ.
• Ο χώρος του πλατώµατος της πλατείας που λειτουργεί ως
χώρος εξυπηρέτησης του Ι.Ν. αλλά και ως µέρος της οδού επιστρώνεται µε φυσικούς κυβόλιθους σε συνδυασµό µε λωρίδες φυσικής πέτρας ορθογωνικών διαστάσεων.
• Ο ηµιστεγασµένος χώρος (πέργκολα) µπροστά από το κατάστηµα καθώς και ο χώρος µπροστά από το πρώην κοινοτικό
κατάστηµα επιστρώνονται µε φυσικές πέτρες Άρτας ή σχετικές µε ακανόνιστα µεγέθη και σχήµατα.
3. ∆ιαµορφώνεται ο υπάρχων εξωτερικός υδραύλακας κατά µήκος
του τµήµατος της οδού, µε λαξευτά πέτρινα στοιχεία και κατάλληλο φωτισµό. Κατά το τµήµα που ο υδραύλακας δεν είναι ανοικτός
(εµφανής) κατασκευάζεται µε πλακοσκεπή αγωγό σκυροδέµατος.
4. Κατασκευάζεται στα όρια των ιδιοκτησιών, κατά µήκος του τµήµατος της οδού που διαµορφώνονται, λιθοδοµή ίδιας µορφής µε
την υπάρχουσα στην περίµετρο της πλατείας, όπου υπάρχει τοιχείο
σκυροδέµατος αυτό επενδύεται µε λιθοδοµή.
5. ∆ιαµορφώνεται ειδικός χώρος σε εσοχή για την τοποθέτηση των
συλλογικών κάδων απορριµµάτων.
6. Ο χώρος εξοπλίζεται µε νέα λιθόκτιστη κρήνη, µε µεµονωµένους
καθιστικούς πάγκους από λιθοδοµή, µε καλάθια αχρήστων, µε χυ4
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τοσιδηρά καλύµµατα περιµετρικά των δένδρων, µε ξύλινο σκίαστρο-πέργκολα απλού σχεδίου.
7. Συµπληρωµατικά του υπάρχοντος φωτισµού τοποθετούνται ίδια
φωτιστικά στις θέσεις που φαίνονται στην µελέτη, επί πλέον τοποθετούνται χαµηλά φωτιστικά σώµατα ενσωµατωµένα στα νέα τοιχεία που κατασκευάζονται κατά µήκος του εµφανούς υδραύλακα
και προβολείς δαπέδου για τον καλλιτεχνικό φωτισµό των δενδρων.
∆εδοµένης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας αλλά και την επιτακτική ανάγκη για την λειτουργική βελτίωση-τακτοποίηση και αισθητική αποκατάσταση-συµπλήρωση της κεντρικής πλατείας του οικισµού Αµπελοκήπων, η οποία αποτελεί το βασικό σηµείο αναφοράς των κατοίκων και επισκεπτών του, η υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων CLLD/Leader», Υποµέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα», ∆ράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλασης
χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδοµές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισµών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές
υποδοµές µικρής κλίµακας (ενδεικτικά: σηµάνσεις, δηµόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδροµές)», στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης 559/CL/ΕΓΤΑΑ/20-4-2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «∆ιαµόρφωση πλατείας Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό Αµπελοκήπων ∆.Ε. Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας», κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
Την έγκριση της µε αριθµό 81/2018 µελέτης µε τίτλο «∆ιαµόρφωση πλατείας Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό Αµπελοκήπων
∆.Ε. Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆. Αιγιαλείας.
Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην πρόσκληση µε αριθ.πρωτ.559/CL/ΕΓΤΑΑ/20-4-2018 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/Leader», Υποµέτρο 19.2: «Στήριξη
για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για
παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα», ∆ράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες
& ανάπλασης χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδοµές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισµών, τουριστικές πληροφορίες και
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τουριστικές υποδοµές µικρής κλίµακας (ενδεικτικά: σηµάνσεις, δηµόσιοι
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδροµές)», για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «∆ιαµόρφωση πλατείας
Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό Αµπελοκήπων ∆.Ε. Αιγείρας
∆ήµου Αιγιαλείας» µε συνολικό προϋπολογισµό 139.500,00 ευρώ.
Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης, ως κάτωθι:
α) Οι προβλεπόµενες δαπάνες της προτεινόµενης πράξης, ή µέρος αυτών,
δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηµατοδότησης από άλλο Ταµείο ή χρηµατοδοτικό µέσο ή από άλλο πρόγραµµα ευρωπαϊκό ή εθνικό, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.
β) ∆εν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως)
σύµφωνα µε το άρθρο 65, παρ.6 του Καν. 1303/2013.
γ) Η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός
της περιοχής του προγράµµατος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωµή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν. 1303/
2013).
δ) Από την εν λόγω πράξη, µε βάση τις υφιστάµενες κανονιστικές ρυθµίσεις, δεν δύναται να παραχθούν έσοδα, µετά την ολοκλήρωση της πράξης
ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, για τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή
εναλλακτικά):
•
δεν προβλέπεται η επιβολή στους τυχόν χρήστες του έργου τελών
ή προσαύξηση στο τυχόν ήδη υπάρχον τέλος, εξαιτίας της συγκεκριµένης
επένδυσης, τα οποία βαρύνουν άµεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδοµής, την πώληση ή τη µίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωµές για υπηρεσίες (µείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισµού, τα οποία προκύπτουν κατά την αντίστοιχη περίοδο). Επίσης, η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών,
•
η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης,
•
δεν προβλέπεται η οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωµής,
•
τα έσοδα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της πράξης, θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωµή των δαπανών της
πράξης.
ε) Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόµενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της πρόσκλησης και εφόσον αξιολογηθεί θετικά
και χρηµατοδοτηθεί από το ΠΑΑ 2014-2020 θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.
στ) Ο φορέας λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου είναι ο ∆ήµος Αιγιαλείας
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και ο οποίος έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενο της πρότασης.
ζ) Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου.
η) Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο είναι αληθή.
θ) Το έργο είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο εφαρµοστέο ενωσιακό δίκαιο
και το σχετικό µε την εφαρµογή τους εθνικό δίκαιο.
ι) Το έργο είναι στοχευµένο και συµβάλλει στην επίτευξη της τοπικής
στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγµένων θεµατικών κατευθύνσεων του ΤΠ (Τοπικού Προγράµµατος).
ια) Το έργο είναι σε συνάφεια µε τις προτεραιότητες που αναφέρονται
στο ΠΑΑ 2014 - 2020 σχετικά µε το CLLD/LEADER.
ιβ) Το έργο εξυπηρετεί µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο την τοπική κοινωνία
και συµβάλλει στην ανάπτυξη αυτής.
ιγ) Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί / οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα/
καθεστώς της 5ης προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείµενο.
ιδ) Στον υποψήφιο δικαιούχο µέχρι και το χρόνο υποβολής της πρότασης
δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών
Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας σε σχέση µε την υλοποίηση έργων.
ιε) Θα διευκολύνω κάθε έλεγχο από την ΟΤ∆ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)
και τους αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
ιστ) Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συµµετοχή στο
τοπικό πρόγραµµα CLLD/LEADER της ΟΤ∆ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.)
ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις
που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
τα παραρτήµατα αυτής.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της αίτησης στήριξης της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της Προτεινόµενης Πράξης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.81/2018 µελέτη µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση
πλατείας Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό Αµπελοκήπων ∆.Ε.
Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία
Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, και έλαβε υπόψη του, β)την ανάγκη εκτέλεσης
του ανωτέρω έργου, γ)την ανάγκη υποβολής πρότασης-αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην πρόσκληση µε αριθ.πρωτ.559/CL/
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ΕΓΤΑΑ/20.04.2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων,
στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική
Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/Leader», Υποµέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα», ∆ράση 19.2.4:
«Βασικές υπηρεσίες & ανάπλασης χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες
και υποδοµές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισµών, τουριστικές
πληροφορίες και τουριστικές υποδοµές µικρής κλίµακας (ενδεικτικά: σηµάνσεις, δηµόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών,
ποδηλατικές διαδροµές)», για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης, δ)τις
διατάξεις 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)» και ε)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 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 13)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση της µε αριθµό 81/2018 µελέτης µε τίτλο «∆ιαµόρφωση πλατείας Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό Αµπελοκήπων
∆.Ε. Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆. Αιγιαλείας.
2)Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην πρόσκληση µε αριθ.πρωτ.559/CL/ΕΓΤΑΑ/20-4-2018 του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/Leader», Υποµέτρο 19.2: «Στήριξη
για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για
παρεµβάσεις δηµοσίου χαρακτήρα», ∆ράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες
& ανάπλασης χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δηµόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδοµές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισµών, τουριστικές πληροφορίες και
τουριστικές υποδοµές µικρής κλίµακας (ενδεικτικά: σηµάνσεις, δηµόσιοι
κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδροµές)», για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «∆ιαµόρφωση πλατείας
Φίλιππου Μεντζελόπουλου στον Οικισµό Αµπελοκήπων ∆.Ε. Αιγείρας
∆ήµου Αιγιαλείας» µε συνολικό προϋπολογισµό 139.500,00 €.
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3)Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης, ως κάτωθι:
Α)Οι προβλεπόµενες δαπάνες της προτεινόµενης πράξης, ή µέρος
αυτών, δεν έχουν τύχει ούτε θα τύχουν χρηµατοδότησης από άλλο Ταµείο ή χρηµατοδοτικό µέσο ή από άλλο πρόγραµµα ευρωπαϊκό ή εθνικό,
στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου.
Β)∆εν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο της προτεινόµενης
πράξης (η πράξη δεν έχει περατωθεί φυσικά ούτε έχει εκτελεστεί πλήρως) σύµφωνα µε το άρθρο 65, παρ.6 του Καν. 1303/2013.
Γ)Η προτεινόµενη πράξη δεν περιλαµβάνει τµήµα επένδυσης σε υποδοµή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή µετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράµµατος εντός πέντε ετών από την τελική
πληρωµή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσµίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 71 του Καν.
1303/2013).
∆)Από την εν λόγω πράξη, µε βάση τις υφιστάµενες κανονιστικές
ρυθµίσεις, δεν δύναται να παραχθούν έσοδα, µετά την ολοκλήρωση της
πράξης ή κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, για τους εξής λόγους (συνδυαστικά ή εναλλακτικά):
•
δεν προβλέπεται η επιβολή στους τυχόν χρήστες του έργου τελών
ή προσαύξηση στο τυχόν ήδη υπάρχον τέλος, εξαιτίας της συγκεκριµένης
επένδυσης, τα οποία βαρύνουν άµεσα τους χρήστες για τη χρήση της υποδοµής, την πώληση ή τη µίσθωση γης ή κτιρίων, ή πληρωµές για υπηρεσίες (µείον τυχόν λειτουργικά έξοδα και έξοδα αντικατάστασης βραχύβιου εξοπλισµού, τα οποία προκύπτουν κατά την αντίστοιχη περίοδο). Επίσης, η πράξη δεν επιφέρει εξοικονόµηση λειτουργικών δαπανών,
•
η υπόψη επένδυση δεν στοχεύει στην προσέλκυση πρόσθετης ζήτησης,
•
δεν προβλέπεται η οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών έναντι πληρωµής,
•
τα έσοδα που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της πράξης, θα δηλωθούν πριν την τελική πληρωµή των δαπανών της
πράξης.
Ε)Έχω λάβει γνώση των υποχρεώσεων που πρέπει να τηρήσω στο
πλαίσιο της υλοποίησης της υποβαλλόµενης πρότασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της πρόσκλησης και εφόσον αξιολογηθεί
θετικά και χρηµατοδοτηθεί από το ΠΑΑ 2014-2020 θα τηρήσω τις εν λόγω υποχρεώσεις.
ΣΤ)Ο φορέας λειτουργίας ή/και συντήρησης της πράξης, που θα αναλάβει τη λειτουργία ή/ και συντήρηση του έργου είναι ο ∆ήµος Αιγιαλείας και ο οποίος έχει λάβει γνώση και συµφωνεί µε το περιεχόµενο της
πρότασης.
Ζ)Ο φορέας που υποβάλλει την πρόταση έχει σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο την αρµοδιότητα εκτέλεσης του έργου.
Η)Όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο φάκελο είναι αληθή.
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Θ)Το έργο είναι σύµφωνο µε το αντίστοιχο εφαρµοστέο ενωσιακό
δίκαιο και το σχετικό µε την εφαρµογή τους εθνικό δίκαιο.
Ι)Το έργο είναι στοχευµένο και συµβάλλει στην επίτευξη της τοπικής στρατηγικής και στην επίτευξη των επιλεγµένων θεµατικών κατευθύνσεων του ΤΠ (Τοπικού Προγράµµατος).
ΙΑ)Το έργο είναι σε συνάφεια µε τις προτεραιότητες που αναφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά µε το CLLD/LEADER.
ΙΒ)Το έργο εξυπηρετεί µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο την τοπική κοινωνία και συµβάλλει στην ανάπτυξη αυτής.
ΙΓ))Η πρόταση δεν έχει ενταχθεί/οριστικά υπαχθεί σε άλλο πρόγραµµα/καθεστώς της 5ης προγραµµατικής περιόδου για το ίδιο φυσικό αντικείµενο.
Ι∆)Στον υποψήφιο δικαιούχο µέχρι και το χρόνο υποβολής της
πρότασης δεν έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση Κοινοτικών Κανονισµών ή Εθνικής Νοµοθεσίας σε σχέση µε την υλοποίηση
έργων.
ΙΕ)Θα διευκολύνω κάθε έλεγχο από την ΟΤ∆ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Α.Ε.) και τους αρµόδιους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
ΙΣΤ)Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας για συµµετοχή στο τοπικό πρόγραµµα CLLD/LEADER της ΟΤ∆ ΑΧΑΪΑ Α.Ε.-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΧΑΪΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.) ελήφθησαν υπόψη και έγιναν αποδεκτοί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα παραρτήµατα αυτής.
4)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για
την υποβολή της αίτησης στήριξης της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της Προτεινόµενης Πράξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 303/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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