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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
19 Οκτωβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:550
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Οκτωβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία
και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση
του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.33003/14.10.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων,
καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 5)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων,
6)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά και 7)Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας,
2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης, 5)Βασίλειος Τοµαράς και 6)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.525 έως και 568)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρακτικού του Αδελφάτου του Γατείου Κληροδοτήµατος, µετά την αποσφράγιση των προσφορών για την
εκµίσθωση των εννέα ισογείων και ενός υπογείου ακινήτων του κληροδοτήµατος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, Αντιπροέδρου του Γατείου Κληροδοτήµατος, η οποία έχει
ως εξής:
«Έχοντας υπόψιν:
1. Την υπ’αρ.445/2015 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Αιγιάλειας, µε την
οποία αποφασίστηκε η προεκτίµηση του µισθώµατος για κάθε ένα
από τα δέκα ακίνητα (εννέα ισόγεια και ένα υπόγειο), που προτίθεται να µισθώσει το Γάτειο Κληροδότηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/13 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32 παρ.4 του Ν.4223/13).
2. Το υπ’αρ.03/13 Πρακτικό του Αδελφάτου του Κλ/τος µε το οποίο
επικυρώθηκε η υπ’αρ.445/15 απόφαση του ∆.Σ.
3. Την µε αρ.πρ.70/23-05-16 ∆ιακήρυξη εκµίσθωσης εννέα ισογείων
και ενός υπογείου ακινήτων και την µε αρ.πρωτ.71/23-05-16 Ανακοίνωση εκµίσθωσης.
4. Την ανάρτηση της Ανακοίνωσης εκµίσθωσης στην ιστοσελίδα της
Γ.Γ. ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών
(www.gspp.gr), από το Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων στο οποίο διαβιβάστηκαν µε το υπ’αρ.72/23-05-16 έγγραφο του Γατείου
Κλ/τος η ανωτέρω διακήρυξη και ανακοίνωση εκµίσθωσης των ακινήτων.
5. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας
(www.aigialeia.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Γατείου Κληροδοτήµατος (www.gateio.blogspot.gr) της διακήρυξης και της ανακοίνωσης εκµίσθωσης.
6. Την υπ’αρ.πρ.80/14-06-16 προσφορά της κας Λαλιώτη Αθανασίας
για τα ακίνητα (01) & (02), την υπ’αρ.πρ.81/14-06-16 προσφορά
του κου Τριανταφύλλου Τρύφωνα για τα ακίνητα (03) & (04), την
υπ’αρ.πρ.82/14-06-16 προσφορά του κου Τριανταφύλλου Ανδρέα
για το ακίνητο µε αρ. (05), την υπ’αρ.πρ.83/14-06-16 προσφορά
της κας Πίκουλα Μαρίας για το ακίνητο µε αρ. (06), την υπ’αρ.πρ.
78/14-06-16 προσφορά των Αφών Χρ. Σπυρόπουλοι Ο.Ε. για το ακίνητο µε αρ. (07), την υπ’αρ.πρ.79/14-06-16 προσφορά του κου
∆ηµητρόπουλου Γεώργιου για το ακίνητο µε αρ. (09) και την υπ’
αρ.πρ.77/09-06-16 προσφορά της κας Πολυζώη-Αργυροπούλου Ασηµίνας για το ακίνητο µε αρ. (10) (υπόγειο).
7. Το υπ’αρ.04/2016 Πρακτικό της Συνεδρίασης του Αδελφάτου του
Κληρ/τος της Τρίτης 20-09-2016, κατά την οποία αποσφραγίστη-
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καν οι προσφορές, ελέχθησαν τα απαιτούµενα από τη ∆ιακήρυξη
δικαιολογητικά των συµµετεχόντων στη δηµοπρασία και συντάχθηκε ο αντίστοιχος Πίνακας Υποβολής Προσφορών.
8. Τον από 20/09/2016 συνταχθέντα Πίνακα Υποβολής Προσφορών
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1)Να εγκριθεί το υπ’αρ.04/20-09-2016 Πρακτικό του Αδελφάτου
του Γατείου Κληροδοτήµατος και ως προς το σκέλος Α): αποδεχόµαστε
τις προσφορές των:
• Λαλιώτη Αθανασίας
• Τριανταφύλλου Τρύφωνα
• Τριανταφύλλου Ανδρέα
• Αφών Χρ. Σπυρόπουλοι Ο.Ε.
• ∆ηµητρόπουλου Γεώργιου
• Πολυζώη-Αργυροπούλου Ασηµίνας
οι οποίοι προσέφεραν ποσά µισθώµατος ίσα ή πάνω από το 85% της αντίστοιχης προεκτιµηθείσας αξίας του ακινήτου και τους ανακηρύσσουµε
πλειοδότες, µε την υποχρέωση ότι η απόφαση αυτή θα εγκριθεί από την
Εποπτεύουσα Αρχή.
Ως προς το σκέλος Β): i)αποδεχόµαστε την προσφορά της κας Πίκουλα Μαρίας, η οποία προσέφερε ποσό µισθώµατος κάτω του 85% της
αντίστοιχης προεκτιµηθείσας αξίας του ακινήτου και
ii)δεν την ανακηρύσσουµε πλειοδότη και διαβιβάζουµε την απόφαση στην Εποπτεύουσα Αρχή (Γραφείο Εθνικών Κληρ/των) της Α.∆.Π.
∆.Ε.Ι.) για τις περαιτέρω ενέργειες.
2)Να κηρυχθεί άγονη η δηµοπρασία για το ακίνητο µε την ένδειξη
(08), λόγω µη κατάθεσης προσφοράς».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, ενεργώντας ως ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Γατείου Κληροδοτήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του
Καταστατικού αυτού, αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, Αντιπροέδρου του Γατείου Κληροδοτήµατος και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.445/2015 προηγούµενη απόφασή του, περί εκµίσθωσης ακινήτων Γατείου Κληροδοτήµατος Αιγίου και προεκτίµησης των µισθωµάτων, η οποία επικυρώθηκε µε το υπ’
αριθ.3/2015 Πρακτικό του Αδελφάτου του Γατείου Κληροδοτήµατος, την
υπ’αριθ.πρωτ.70/23.05.2016 ∆ιακήρυξη εκµίσθωσης των εννέα ισογείων
και του ενός υπογείου ακινήτων, το γεγονός ότι η εν λόγω ∆ιακήρυξη αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, του ∆ήµου Αιγιαλείας και του Γατείου Κληροδοτήµατος, σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, τις υπ’
αριθ.πρωτ.77/09.06.2016, 78, 79, 80, 81, 82 & 83/14.06.2016 προσφορές
των συµµετεχόντων, το υπ’αριθ.4/20.09.2016 Πρακτικό ∆ηµοπρασίας
του Αδελφάτου του Γατείου Κληροδοτήµατος µε τον συνηµµένο Πίνακα
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υποβολής Προσφορών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 24
του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ.185/τ.Α/10.09.2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 32 του Ν.4223/2013 (Φ.Ε.Κ.287/τ.
Α/31.12.2013) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», του από 30 Νοεµβρίου-4 ∆εκεµβρίου 1939 Β.∆ιατάγµατος «περί
του τρόπου εκποιήσεως κινητών και ακινήτων και εκµισθώσεως ακινήτων καταλειποµένων κατά κληρονοµίαν, κληροδοσίαν ή δωρεάν εις το
Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών, ως και των ανηκόντων εις Κοινωφελή Ιδρύµατα και περιουσίας», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και
του Νόµου περί εµπορικών µισθώσεων, το Καταστατικό του Γατείου
Κληροδοτήµατος (Φ.Ε.Κ.437/τ.Α/18.12.1940) «Περί εγκρίσεως καταστατικού διοικήσεως και διαχειρίσεως του, προς προίκισιν νεανίδων,
κληροδοτήµατος Ευθυµίου Β. Γάτου» και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μιχαήλ Κωνσταντίνου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα και των
∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 2)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) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του υπ’αριθ.4/20.09.2016 Πρακτικού ∆ηµοπρασίας
του Αδελφάτου του Γατείου Κληροδοτήµατος που αφορά την εκµίσθωση
των εννέα (9) ισογείων και του ενός (1) υπογείου ακινήτων του Κληροδοτήµατος που βρίσκεται στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως κατωτέρω:
Α)Αποδέχεται τις προσφορές των κατωτέρω, τους οποίους ανακηρύσσει πλειοδότες, δεδοµένου ότι τα µηνιαία µισθώµατα που προσέφεραν είναι ίσα ή άνω του 85% της αντίστοιχης προεκτιµηθείσας αξίας του
ακινήτου:
1)Αθανασίας Λαλιώτη του Νικολάου, για τα ισόγεια καταστήµατα
µε τις ενδείξεις (01) εµβαδού 44,00 τ.µ. και (02) εµβαδού 19,00 τ.µ., τα
οποία βρίσκονται επί της οδού Ευθ.Γάτου 3, η οποία προσέφερε το ποσό
των 340,00 € και 170,00 € µηνιαίως, αντίστοιχα.
2)Τρύφωνα Τριανταφύλλου του Αθανασίου, για τα ισόγεια κατάστήµατα µε τις ενδείξεις (03) εµβαδού 53,00 τ.µ. και (04) εµβαδού επίσης 53,00 τ.µ., τα οποία βρίσκονται επί της οδού Ευθ.Γάτου 5, ο οποίος
προσέφερε το ποσό των 382,50 € µηνιαίως, για το κάθε ένα εξ αυτών.
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3)Ανδρέα Τριανταφύλλου του Αθανασίου, για το ισόγειο κατάστηµα µε την ένδειξη (05) εµβαδού 44,00 τ.µ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευθ.Γάτου 5, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 297,50 € µηνιαίως.
4)Σπυρίδωνα Σπυρόπουλου του Νικολάου, νοµίµου εκπροσώπου
και διαχειριστή της εταιρείας «Αφοί Χρ. Σπυρόπουλοι Ο.Ε.», για το ισόγειο κατάστηµα µε την ένδειξη (07) εµβαδού 39,00 τ.µ., το οποίο βρίσκεται επί της συµβολής των οδών Ευθ.Γάτου & Ανδρ.Λόντου, ο οποίος
προσέφερε το ποσό των 345,00 € µηνιαίως.
5)Γεωργίου ∆ηµητρόπουλου του Ευθυµίου, για το ισόγειο κατάστηµα µε την ένδειξη (09) εµβαδού 19,00 τ.µ., το οποίο βρίσκεται επί της
οδού Ανδρ.Λόντου 7, ο οποίος προσέφερε το ποσό των 160,00 € µηνιαίως.
6)Ασηµίνας Πολυζώη-Αργυροπούλου του Ελευθερίου, για το υπόγειο κατάστηµα µε την ένδειξη (10) εµβαδού 70,00 τ.µ., το οποίο βρίσκεται επί της συµβολής των οδών Ευθ.Γάτου & Ανδρ.Λόντου, η οποία προσέφερε το ποσό των 170,00 € µηνιαίως.
Β)Κηρύσσει άγονη τη δηµοπρασία για το ισόγειο κατάστηµα µε
την ένδειξη (06) εµβαδού 37,00 τ.µ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού
Ευθ.Γάτου 7, διότι η µηνιαία προσφορά της κας Μαρίας Πίκουλα του
∆ηµητρίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 120,00 €, είναι κάτω του
85% της αντίστοιχης προεκτιµηθείσας αξίας του ακινήτου.
Γ)Κηρύσσει άγονη τη δηµοπρασία για το ισόγειο κατάστηµα µε
την ένδειξη (08) εµβαδού 20,00 τ.µ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού
Ανδρ.Λόντου 7, λόγω µη κατάθεσης προσφοράς.
Η παρούσα απόφαση θα διαβιβαστεί για τις περαιτέρω ενέργειες
στην Εποπτεύουσα Αρχή, ήτοι το Γραφείο Εθνικών Κληροδοτηµάτων
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 550/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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