ΑΔΑ: 66ΤΜΩ6Χ-ΖΑΖ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:526
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χρστόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.32929/27.08.2015,
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 Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω Διακοπτού και 4)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρήστος Γούτος
και 3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
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.
(αριθ.518 έως και 556)
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Για το αντικείμενο:«Απόδοση ποσού στα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας»
και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», που αφορά εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών
κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.9/2015 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση στις 24.08.2015 και λαμβάνοντας υπόψη
της: την αριθ.13172/17.03.1995 Κ.Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε από την αριθ.58510/21.09.09 Κ.Υ.Α. καθώς επίσης τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες των σχολείων ενόψει της έναρξης της σχολικής περιόδου 20152016, έκανε δεκτό το αίτημα των ανωτέρω επιτροπών περί χρηματοδότησής τους με το ποσό των 5.800,00 € έκαστη από το Δ. Αιγιαλείας.
Εισηγούμαι να γίνει δεκτό το αίτημα των δύο Νομικών Προσώπων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες μικρής κλίμακας σε σχολεία αρμοδιότητάς τους και οι οποίες θα βαρύνουν τους κωδικούς 00.6711.003 και
00.6711.004 αντίστοιχα του Δημοτικού προϋπολογισμού 2015 σύμφωνα
με τις αντίστοιχες υπ’ αριθμ. A-594/26-8-2015 & A-595/26-8-2015
Π.Α.Υ.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράμη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.9/2015
απόφαση της Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.13172/17.03.1995 Κ.Υ.Α.
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ.58510/21.09.09 Κ.Υ.Α., τις άμεσες
και επιτακτικές ανάγκες των σχολείων ενόψει της έναρξης της σχολικής
περιόδου 2015-2016, τις υπ’ αριθ. A-594/26-8-2015 & A-595/26-8-2015
αντίστοιχες Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.13172/17.03.1995 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ.217/τ.Β/24.03.1995),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 58510/21.09.09 (Φ.Ε.Κ. 2170/
τ.Β/02.10.1009) όμοια, Υπουργών Εσωτερικών-Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων-Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, της παρ.5
του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) και του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1)
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Μιχ.Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2) Θεοφ.Σπηλιόπουλος, 3) Δημ.
Μπούνιας & 4) Bασ. Τομαράς, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα
Αποφασίζει
Τη διάθεση πίστωσης των κάτωθι ποσών, προκειμένου να αποδοθούν στα παρακάτω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, για την αντιμετώπιση άμεσων και επιτακτικών αναγκών των Σχολείων της αρμοδιότητάς τους, ενόψει έναρξης της σχολικής περιόδου 2015-2016:
1)Πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 €), σε βάρος του
Κ.Α. 00.6711.003 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού
έτους 2015,το οποίο θα αποδοθεί στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
2)Πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 €) σε βάρος του
Κ.Α. 00.6711.004 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού
έτους 2015, το οποίο θα αποδοθεί στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 526/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.: 535
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χρστόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.32929/27.08.2015,
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 Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω Διακοπτού και 4)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρήστος Γούτος
και 3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
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.
(αριθ.518 έως και 556)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός
(1) στύλου μετά Φ.Σ. επί της οδού Πύρου Δ.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδομο (17ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του με αριθ.πρωτ.6226/03.03.2015 εγγράφου μας
για επέκταση δημοτικού φωτισμού, η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ’αριθ.πρωτ.
1093/13.08.2015 έγγραφό της, μας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την τοποθέτηση ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. επί της οδού Πύρου Δ.Ε. Αιγίου το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1.100,11 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα λόγω έλλειψης φωτισμού και λόγω λήξης του τριμήνου ισχύος του εγγράφου της ΔΕΔΔΗΕ, παρακαλούμε για την έγκριση της αναγκαιότητας της
τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. επί της οδού Πύρου Δ.Ε. Αιγίου,
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.001 οικονομικού έτους 2015, της
Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για την πληρωμή της
συμμετοχής στην ΔΕΔΔΗΕ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.6226/03.03.2015 έγγραφο του Δήμου
Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.πρωτ.1093/13.08.2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, την
υπ’ αριθ. Α-597/26-8-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.)
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την ανάγκη
τοποθέτησης στύλου στη Δ.Κ. Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας προκειμένου να
αποφευχθούν ατυχήματα λόγω έλλειψης φωτισμού, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μιχ. Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 3) Δημ.Μπούνιας ,4) Bασ. Τομαράς & 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά
φωτιστικού σώματος, επί της οδού Πύρου στη Δημοτική Κοινότητα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα λόγω
έλλειψης φωτισμού, συνολικής δαπάνης ύψους 1.100,11 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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2)Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.100,11 €
σε βάρος του Κ.Α.20-7325.001 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, για την απόδοση του ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 535/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:536
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χρστόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.32929/27.08.2015,
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 Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω Διακοπτού και 4)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρήστος Γούτος
και 3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
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.
(αριθ.518 έως και 556)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της τοποθέτησης τεσσάρων (4) στύλων μετά Φ.Σ. στον οικισμό Βούτσιμο της Δ.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του με αριθ.πρωτ.7070/23.03.2015 εγγράφου μας
για επέκταση δημοτικού φωτισμού, η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ’αριθ.πρωτ.
1091/13.08.2015 έγγραφό της, μας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την τοποθέτηση τεσσάρων (4) στύλων μετά Φ.Σ. στον οικισμό Βούτσιμο της Δ.Ε. Ακράτας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των
4.400,45 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα λόγω έλλειψης φωτισμού και λόγω λήξης του τριμήνου ισχύος του εγγράφου της ΔΕΔΔΗΕ, παρακαλούμε για την έγκριση της αναγκαιότητας της
τοποθέτησης τεσσάρων (4) στύλων μετά Φ.Σ. στον οικισμό Βούτσιμο της
Δ.Ε. Ακράτας, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.001 οικονομικού έτους 2015, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για την
πληρωμή της συμμετοχής στην ΔΕΔΔΗΕ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.7070/23.03.2015 έγγραφο του Δήμου
Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.πρωτ.1091/13.08.2015 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ, την
υπ’αριθ. A-596/26-8-2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.)
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, την ανάγκη
τοποθέτησης (4) στύλων μετά φωτιστικών σωμάτων στον οικισμό Βούτσιμου της Δ.Ε.Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα λόγω έλλειψης φωτισμού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ.κ.: 1) Μιχ. Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 3)
Δημ. Μπούνιας , 4) Bασ. Τομαράς & 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση αναγκαιότητας τοποθέτησης τεσσάρων (4) στύλων
μετά φωτιστικών σωμάτων, στον οικισμό Βούτσιμο της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας του Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα λόγω έλλειψης φωτισμού, συνολικής δαπάνης ύψους 4.400,45
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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2)Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.400,45 €
σε βάρος του Κ.Α.20-7325.001 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2015, για την απόδοση του ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 536/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.: 537
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χρστόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.32929/27.08.2015,
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 Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω Διακοπτού και 4)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρήστος Γούτος
και 3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
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.
(αριθ.518 έως και 556)
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Για το αντικείμενο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του
έργου: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση
σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη» [ΜΙS 384102].
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού
Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Ο ανωτέρω Ανάδοχος του Έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και
Αισθητική Αναβάθμιση Σύνδεσης της Παραλίας με την Άνω Πόλη», με αίτησή του
με αριθ. πρωτ. 26532/09–07–2015 ζητά την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του
ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/2008, κατά 449
ημέρες με αναθεώρηση, με την αιτιολόγηση αφενός ότι η χρονική επιβάρυνση και
παράταση του έργου δεν αποτελεί αποκλειστικά δική του υπαιτιότητα, και αφετέρου
από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου (1ος Α.Π.Ε. – 1ο ΠΚΤΜΝΕ),
σύμφωνα με το άρθρο 48, παρ. 8α του Ν.3669/2008.
Το Έργο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση
σύνδεσης της παραλίας με την Άνω Πόλη» αποτελεί υποέργο της Πράξης
«Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» η
οποία εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4972/03–12–2011 (Α.Δ.Α.: Β45Ν7Λ6–Σ27)
απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας με κωδικό MIS384102 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» (ΣΑΕΠ
2012ΕΠ00180064).
Η μελέτη υπ’ αριθ. 42/2012 του Έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, θεωρήθηκε την 21–11–2012 και εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθ. 635/2012 απόφ. Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας (Α.Δ.Α.: Β4Μ7Ω6Χ–Υ8Κ).
Με την υπ’ αριθ. 196/2013 απόφ. Οικ. Επιτροπής Δ. Αιγιαλείας για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 02–04–2013
για την εκτέλεση του ανωτέρω Έργου, όπως εγκρίθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ.
76218/9513/12–09–2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, κατακυρώθηκε η εν λόγω δημοπρασία στην Κ/Ξ «Μ.
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Λαζάρου & Συνεργάτες Ε.Ε.– ΕΜΒΑΣΗ Α.Τ.Ε.Σ.Ε.», η οποία ανακηρύχθηκε
μειοδότρια.
Η σχετική Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπεγράφη την 01–04–2014 με
αριθ. πρωτ. 13021 και προβλεπόμενη αρχική προθεσμία περαίωσης την 1–8–2015.

2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Με την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Έργου την 01–04–2014
έγινε η εγκατάσταση του Αναδόχου και η έναρξη των εργασιών του έργου.
Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία
μας στις 02–04–2014 το υπ’ αριθ. πρωτ. 36274/4559/31–03–2014 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης

Διοίκησης

Πελοποννήσου,

Δυτικής

Ελλάδας

και

Ιονίου

(Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.) (α.π. Δ. Αιγιαλείας 12980/01–04–2014), με το οποίο μας
γνωστοποιήθηκε η υποβολή προσφυγής ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της
Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. από την εταιρεία Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε. κατά της νομιμότητας της
υπ’ αριθ. 54/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΩ6Χ–ΨΝΘ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Αιγιαλείας (περί επανάληψης της διαδικασίας για τη σύναψη Σύμβασης
Κατασκευής του Έργου) και με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις του Δήμου Αιγιαλείας
επί των ισχυρισμών της προσφυγής και τα σχετικά στοιχεία. Ο Δήμος Αιγιαλείας
συνέλλεξε τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχειοθέτησε τις απόψεις του, και τις
απέστειλε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 12980/09–05–2014 έγγραφό του (α.π. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
59622/5686/12–05–2014). Τελικώς η εν λόγω προσφυγή απορρίφθηκε με την υπ’
αριθ. πρωτ. 59622/5686/20–06–2014

(ΑΔΑ: 6ΨΚΔΟΡ1Φ–8ΚΘ) απόφαση του

Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.. Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε αυθημερόν
στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (α.π. Δ. Αιγιαλείας: 17492/20–06–2014),
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την έγκριση της
Σύμβασης Κατασκευής του Έργου και να καταστεί δυνατή η αποδέσμευση των
υπαρχουσών πιστώσεων για τη χρηματοδότηση του Έργου.
Παράλληλα, κατά το υπ’ όψη χρονικό διάστημα ήταν αδύνατη η έναρξη των
εργασιών στα περισσότερα από τα σημαντικά μέτωπα του έργου, και συγκεκριμένα:
α) Στις περιοχές εκτέλεσης του συνοδού Υποέργου 2 «Υπογειοποίηση
δικτύου

ηλεκτροδότησης

Κωνσταντινουπόλεως

και

στις

οδούς

καθέτων

Φιλοποίμενος,

οδών»

της

Ζωοδόχου

Πράξης

Πηγής,

«Ολοκληρωμένη

Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» (ολόκληρη η περιοχή
των Γαλαξιδιωτίκων, οι κλίμακες της οδού Φιλοποίμενος, τα πεζοδρόμια της οδού Ζ.
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Πηγής, που αποτελούν ποσοστό περίπου 70% της περιοχής παρέμβασης του Έργου),
καθότι δεν είχε υπογραφεί η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου μεταξύ του Δ.
Αιγιαλείας και του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Είναι αυτονόητο ότι οι εργασίες της
υπογειοποίησης του δικτύου είναι προαπαιτούμενες για την εκτέλεση των
οποιωνδήποτε άλλων προβλεπόμενων εργασιών του Έργου στα μέτωπα αυτά.
Ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. με το α.π. 277/04–03–2014 έγγραφό του, ζήτησε τη
λήψη απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας για την παραχώρηση των χώρων για την
κατασκευή των 3 Υ/Σ του Υποέργου. Το Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας έλαβε σχετικά την
απόφαση υπ’ αριθ. 217/17–03–2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩ6Χ–ΓΣΛ), η οποία εγκρίθηκε
από την Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με το υπ’ αριθ. πρωτ. 42715/4072/12–05–2014 έγγραφό της.
Στη συνέχεια ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. με το α.π. 620/12–05–2014 έγγραφό του, μας
διαβίβασε Σχέδιο Σύμβασης, ζητώντας της λήψη απόφασης Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας για
την έγκριση της υπογραφής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και του
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., για την υλοποίηση του υποέργου και την εξουσιοδότηση του
Δήμαρχου Αιγιαλείας για την υπογραφή της Σύμβασης. Το Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας έλαβε
σχετικά την απόφαση υπ’ αριθ. 320/05–05–2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΥΩ6Χ–Σ8Π), η οποία
εγκρίθηκε από την Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. με το υπ’ αριθ. πρωτ. 61751/5943/25–06–2014
(ΑΔΑ: 60ΩΘΟΡ1Φ–ΕΕΜ) έγγραφό της. Η Σύμβαση μεταξύ του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
και του Δ. Αιγιαλείας υπογράφηκε στις 21–08–2014 (α.π. Δ. Αιγιαλείας: 33526/22–
08–2014), ενώ η απαιτούμενη από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. προπληρωμή για την
έναρξη των εργασιών του πραγματοποιήθηκε τελικώς στις 02–12–2014. Τα σχέδια
των τυπικών διατομών παραδόθηκαν στον Ανάδοχο με το με υπ’ αριθ. πρωτ.
48919/22–12–2014 έγγραφό μας, αυθημερόν με τη χορήγησή τους από τον
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε..
Λόγω της μη υπογραφής της Σύμβασης Κατασκευής του Υποέργου 2, και
μέχρι την απαιτούμενη από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. προπληρωμή του για την έναρξη
των εργασιών του, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση από τον Ανάδοχο των
προβλεπόμενων εργασιών εκσκαφών, καθότι όλα τα ορύγματα θα παρέμειναν
ανοιχτά, χωρίς δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού των εργασιών του
Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (τοποθέτηση καλωδιώσεων, κλπ.) και χωρίς δυνατότητα για τον
από κοινού με τον Ανάδοχο συντονισμό τους. Η δε εκτέλεση εργασιών εκσκαφών
από τον Ανάδοχο, σε κάθε περίπτωση άλλωστε, δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί νωρίτερα από τη χορήγηση των επίσημων κατασκευαστικών
σχεδίων από την πλευρά του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. στις 22–12–2014.
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β) Δεν ήταν επίσης δυνατή η έναρξη των εργασιών στην περιοχή του
Κοινόχρηστου Χώρου (Κ.Χ.) έναντι των καταστημάτων της οδού Ζωοδόχου Πηγής
(που αποτελεί ποσοστό περίπου 10% της περιοχής παρέμβασης του Έργου), λόγω της
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από τους καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται
σε αυτό το σημείο της πόλης μας. Κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας μας (έγγραφό
μας προς τους καταστηματάρχες υπ’ αριθ. πρωτ. 37088/19–09–2014), ο εν λόγω Κ.Χ.
παραδόθηκε στον Ανάδοχο την 01–10–2014, πλην τμήματος αυτού έναντι του
καταστήματος «DELMAR», λόγω άρνησης του καταστηματάρχη. Ως εκ τούτου, δεν
ήταν δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του Αναδόχου στο μέτωπο. Ο Κ.Χ. απελευθερώθηκε
πλήρως, πάλι κατόπιν ενεργειών της Υπηρεσίας μας, με τη συνδρομή της
αστυνομικής αρχής στις 16–10–2014.
Ο Ανάδοχος ξεκίνησε την εκτέλεση των εργασιών του Έργου στην πλατεία
Ποσειδωνίας – Paestum (ευρέως γνωστής ως Πλατείας Μαχαίρα) και άμεσα
επεκτάθηκε στο παραλιακό μέτωπο.
Με την από 12–10–2014 επιστολή του Αναδόχου (α.π. Δ. Αιγιαλείας
4067/15–10–2014) η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε για την ύπαρξη σπηλαιώσεων και
υποσκαφών στο κρηπίδωμα της παραλιακής ζώνης, που αποκαλύφθηκαν κατά την
εκτέλεση εργασιών καθαιρέσεων σκυροδεμάτων, και που επέφεραν τη διακοπή των
εργασιών στο τμήμα της παραλιακής ζώνης από τις γραμμές του ΟΣΕ μέχρι την άκρη
του κρηπιδώματος, μέχρι την εξεύρεση κατάλληλης λύσης.
Κατά την έλευση όμως του χειμώνα, οι άσχημες καιρικές συνθήκες που
επικράτησαν επέφεραν επίσης σημαντική καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου. Ο
Ανάδοχος συνημμένα στην αίτησή του μας υπέβαλε επίσημα δελτία καιρικών
φαινομένων και θερμοκρασιών της περιοχής από την ΕΜΥ για το χρονικό διάστημα
από 01–09–2014 έως 30–04–2015.
Από τα δελτία αυτά προκύπτουν 91 ημέρες βροχών και καταιγίδων, κατά
τις οποίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στο χαλαρό
υπέδαφος,
Έπειτα μάλιστα από τις ημέρες που σημειώθηκαν μεγάλα ύψη βροχής
(>15mm), σύμφωνα με την αίτηση του Αναδόχου, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση
χωματουργικών εργασιών ούτε και για τις επόμενες 2 ημέρες, λόγω του λασπώδους
εδάφους. Αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ *
29/12/2014

18,90

2

31/01/2015

31,80

1

09/02/2015

17,40

2

06/03/2015

27,50

1

27/03/2015

21,30

1

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΗΜΕΡΕΣ
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* υπολογίζονται οι πρόσθετες δύο (2) ημέρες καθυστέρησης που έπονται
ημερών με μεγάλα ύψη βροχής. Όταν σ’ αυτό το χρονικό διάστημα περιλαμβάνονται
ημέρες με βροχόπτωση (με ύψος βροχής >1mm),

οι ημέρες αυτές δεν

συνυπολογίζονται.
Από τα δελτία της ΕΜΥ προκύπτουν επίσης 30 ημέρες με χαμηλή (<5οC)
θερμοκρασία (στις οποίες δεν υπήρχε καιρικό φαινόμενο βροχής ή καταιγίδας) με
αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του εργοταξίου. Οι ημέρες αυτές
παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΜΗΝΑΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015
ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
22,23,24
3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17
11,12,13,14,15,16,18,19,20,21
14,15,21
11
30

Λόγω του λασπώδους εδάφους έπειτα από τις ημέρες των βροχοπτώσεων,
και προκειμένου να μην υπάρχει υπέρμετρη καθυστέρηση μέχρι να στεγνώσει
πλήρως το έδαφος, δόθηκε εντολή από την Υπηρεσία μας στον Ανάδοχο να προβεί σε
εργασίες εξυγίανσης σε όλο το μέτωπο του Κ.Χ. έναντι των καταστημάτων της οδού
Ζ. Πηγής (για τη θεμελίωση των τοιχίων και την κατασκευή της υποδομής των
δαπεδοστρώσεων), οι οποίες δεν προβλέπονταν στη Μελέτη του Έργου, και οι οποίες
θα ενσωματώνονταν στον 1ο Α.Π.Ε. του Έργου. Ο Ανάδοχος απεδέχθη τη σχετική
εντολή.
Το 2ο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2014, έπειτα από την απαιτούμενη
προπληρωμή του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για την εκτέλεση του Υποέργου 2,
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πραγματοποιήθηκε σχετική σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων μερών, προκειμένου
να υπάρχει συντονισμός για τις συγκεκριμένες εργασίες.
Εν συνεχεία, κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2015, παρά τις
δυσκολίες λόγω των καιρικών συνθηκών, το εργοτάξιο του Αναδόχου αναπτύχθηκε
στον μέγιστο βαθμό, προκειμένου να παραδοθεί το συντομότερο δυνατό ο Κ.Χ.
έναντι των καταστημάτων της οδού Ζ. Πηγής.
Παράλληλα η Υπηρεσία μας προέβη στη σύνταξη του 1ος Α.Π.Ε. του Έργου,
ο οποίος περιελάμβανε:
1) τις επιπλέον ποσότητες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των
εργασιών, λόγω σφαλμάτων προμετρήσεων της Μελέτης και καθιστούσαν αδύνατη,
πριν την έγκρισή του, την ολοκλήρωση τμημάτων του Έργου που ήταν ήδη σε
εξέλιξη, τόσο στον Κ.Χ. έναντι των καταστημάτων της οδού Ζ. Πηγής –
σκυροδέματα τοιχίων πλατείας, ξυλότυποι τοιχίων, γενικές εκσκαφές – ώστε να
ολοκληρωθούν

οι

τελικές

δαπεδοστρώσεις

με

βοτσαλωτό

δάπεδο

ή

μαρμαροκυβόλιθο, όσο και στο παραλιακό μέτωπο – γενικές εκσκαφές και υποδομή
(θραυστό υλικό – εξυγιαντικές στρώσεις) – για την κατασκευή του πεζοδρομίου και
του ποδηλατοδρόμου.
2) τις νέες εκείνες εργασίες που απαιτούνταν: α) για την υπογειοποίηση των
καλωδιώσεων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (εκσκαφές τάφρων και θεμελίων υποσταθμών,
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών) β) για την συνολική
κατασκευή του ποδηλατοδρόμου, αφού δεν είχε ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της
μελέτης η απαιτούμενη από τις προδιαγραφές επεξεργασία της τελικής επιφάνειας
του σκυροδέματός του, οπότε ήταν αδύνατη η έναρξη της εργασίας κατασκευής του.
Ο 1ος Α.Π.Ε. υποβλήθηκε αρχικά από την Υπηρεσία μας στην Ενδιάμεση
Διαχειριστική Αρχή στις 22–01–2015, και αφού διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη
αρχικά της Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε. (αριθ. πρωτ. 2005/05–05–2015) και εν συνεχεία του
Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη
συνεδρίαση της 27–05–2015, τελικά εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Αιγιαλείας με την υπ’ αριθ. 357/2015 απόφασή του στις 27–05–2015.

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΥ
Από τους ανωτέρω αναλυτικά εκτεθέντες λόγους, καθώς και τους λόγους που
αναπτύσσονται στην αίτηση του Αναδόχου, οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στο
έργο χωρίς την υπαιτιότητα του Αναδόχου, έχουν ως εξής:

8

ΑΔΑ: ΩΝ0ΠΩ6Χ-ΠΦ1

3.1 Καθυστερήσεις στην έναρξη του έργου:
3.1.1 Καθυστέρηση λόγω της υποβληθείσας προσφυγής
Χρονική Επιβάρυνση:
από 2–4–2014 (ημερομηνία κοινοποίησης της προσφυγής στην Υπηρεσία μας)
έως 20–06–2014 (ημερομηνία απόρριψης της προσφυγής από τον Γ.Γ. της
Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.).
Ημέρες καθυστέρησης: 79
Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως πραγματικές ημέρες καθυστέρησης: 79
3.1.2 Καθυστερήσεις λόγω μη έναρξης Υποέργου 2
η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την εκτέλεση του Υποέργου 1
στο μεγαλύτερο τμήμα του (περίπου 70% της περιοχής παρέμβασης του Έργου)
Χρονική Επιβάρυνση:
από 1–4–2014 (ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης Κατασκευής Έργου)
έως 22–12–2014 (ημερομηνία παράδοσης κατασκευαστικών σχεδίων ΔΕΗ).
Ημέρες καθυστέρησης: 266
Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως πραγματικές ημέρες καθυστέρησης τις ημέρες που
αντιστοιχούν στο 70% του αντικειμένου του έργου, δηλ. 70% x 266 = 186 ημέρες,
ήτοι:
πραγματικές ημέρες καθυστέρησης: 186
3.1.3 Καθυστερήσεις λόγω μη παράδοσης Κ.Χ. έναντι καταστημάτων οδού Ζ.
Πηγής:
(ο εν λόγω Κ.Χ. αποτελεί ποσοστό περίπου 10% της περιοχής παρέμβασης)
Χρονική Επιβάρυνση:
από 1–4–2014 (ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης Κατασκευής Έργου)
έως 16–10–2014 (πλήρους παράδοσης Κ.Χ. έναντι καταστημάτων οδού Ζ. Πηγής).
Ημέρες καθυστέρησης: 198
Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως πραγματικές ημέρες καθυστέρησης τις ημέρες που
αντιστοιχούν στο 10% του αντικειμένου του έργου, δηλ. 10% x 198  20 ημέρες,
ήτοι:
πραγματικές ημέρες καθυστέρησης: 20
Επειδή δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες του έργου στην Σύμβαση
Κατασκευής ούτε στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου, οι χρονικές
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επιβαρύνσεις των λόγων [3.1.1] και [3.1.3] δεν υπολογίζονται αυτοτελώς, αλλά
ενσωματώνονται στην περίπτωση [3.1.2].

3.2 Καθυστερήσεις λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών από
22–12–2014
3.2.1 Ημέρες βροχοπτώσεων
Για τη χρονική επιβάρυνση του έργου λαμβάνονται υπόψη εκείνες οι ημέρες βροχής
και καταιγίδας με ύψος βροχής >1mm μετά την 22–12–2014 (ημερομηνία παράδοσης
στον Ανάδοχο των κατασκευαστικών σχεδίων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.)
Ημέρες καθυστέρησης: 42
Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως πραγματικές ημέρες καθυστέρησης: 42

3.2.2 Καθυστερήσεις λόγω των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων
Λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες με ύψος βροχής >15 mm, σύμφωνα με τον ανωτέρω
Πίνακα 1, που καθυστερούσαν επιπλέον κατά 2 ημέρες κάθε φορά την εκτέλεση των
εργασιών, λόγω του λασπώδους εδάφους.
Ημέρες καθυστέρησης: 7
Η Υπηρεσία μας δεν αναγνωρίζει τις ημέρες καθυστέρησης εξ αυτού του λόγου,
καθόσον ο Ανάδοχος συμφώνησε με την Υπηρεσία μας και προέβη σε εργασίες
εξυγίανσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενσωματώνονταν στον 1ο υπό έγκριση
Α.Π.Ε. του Έργου, συνεπώς θεωρεί πραγματικές ημέρες καθυστέρησης: μηδέν
3.2.3 Καθυστερήσεις λόγω χαμηλών θερμοκρασιών
Όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω στον Πίνακα 2, από τα δελτία της ΕΜΥ προκύπτουν
επίσης 30 ημέρες με χαμηλή (<5οC) θερμοκρασία (στις οποίες δεν υπήρχε καιρικό
φαινόμενο βροχής ή καταιγίδας) με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης του
εργοταξίου.
Εκτιμάται μείωση της απόδοσης του εργοταξίου κατά 50%,
επομένως η προκαλούμενη χρονική επιβάρυνση είναι: 50% x 30 ημέρες = 15 ημέρες.
Ημέρες καθυστέρησης: 15
Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως πραγματικές ημέρες καθυστέρησης: 15
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3.3 Καθυστερήσεις λόγω αναμονής έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.
3.3.1 Ημερομηνία αρχικής υποβολής 1ου Α.Π.Ε. από τη Δ/νουσα Υπηρεσία στην
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Π.Δ.Ε. προς προέγκριση: 22–01–2015
Ημερομηνία γνωμοδότησης Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Π.Δ.Ε. για την
έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.: 05–05–2015
Ημέρες καθυστέρησης: 103
Από τις ημέρες αυτές η Υπηρεσία μας αφαιρεί τις ημέρες των περιπτώσεων [3.2.1]
και [3.2.3] που έχουν προσμετρηθεί στις περιπτώσεις αυτές και εμπίπτουν στο εν
λόγω διάστημα από 22–01–2015 έως 05–05–2015, ήτοι: 103 – (37+14) = 52
Συνεπώς η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως πραγματικές ημέρες καθυστέρησης: 52
3.3.2 Επιπλέον χρονική επιβάρυνση ως την τελική έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.:
Ημερομηνία Γνωμοδότησης από Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε.: 27–5–
2015
Ημερομηνία Έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. από Δ.Σ. Δήμου Αιγιαλείας: 27–5–2015
Ημέρες καθυστέρησης: 22
Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει ως πραγματικές ημέρες καθυστέρησης: 22

3.4 Παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση λόγω νέων
εργασιών
3.4.1 Παράταση προθεσμίας λόγω των νέων εργασιών που εγκρίθηκαν από τον 1ο
Α.Π.Ε.:
Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζει παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση: ημέρες 30

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ
Σύμφωνα με τα εκτεθέντα στις ανωτέρω παραγράφους, και λαμβάνοντας υπ’
όψη:
 αφενός το γεγονός ότι η Διαχειριστική Περίοδος 2007–2013 λήγει στις 31–12–2015,
 και αφετέρου το γεγονός ότι σύμφωνα με:
 το υπ’ αριθ. πρωτ. 114/14–01–2015 έγγραφο της Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε.
 τα έγγραφα υπ’ αριθ. πρωτ. 73438/17–12–2014 και της 51759/20–10–2014 της
ΕΥΣ/ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ/ΥΠΑΑΝ και το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 51020/15–10–2014 της
ΕΥΣΕΠ/ΓΓΔΕ ΕΣΠΑ/ΥΠΑΑΝ
 την απόφ. Δ.Σ. Δ. Αιγιαλείας 42/06–02–2015 (ΑΔΑ: 6Β3ΙΩ6Χ–2Χ9) και
 την υπ’ αριθ. πρωτ. 6706/05–03–2015 αίτηση του Δ. Αιγιαλείας προς την
Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε.,
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έχει προωθηθεί η διαδικασία ώστε η πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση
Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας» [MIS384102] να προενταχθεί για
χρηματοδότηση στο Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014–2020,

η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008,
την παράταση – στην παρούσα φάση – της αρχικής συμβατικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου (31–07–2015) με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα
του Αναδόχου κατά εκατόν ογδόντα έξι (186) ημέρες, η οποία στοιχειοθετείται στην
ανωτέρω παράγραφο 3.1 και ειδικότερα στην «3.1.2 – Καθυστερήσεις λόγω μη
έναρξης Υποέργου 2» της παρούσας.
Η σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας διαβιβάστηκε προς την
Ε.Δ.Α./Π.Δ.Ε. με το υπ’ αριθ. πρωτ. 26532/20–07–2015 έγγραφό μας, μαζί με την
υποβληθείσα αίτηση του Αναδόχου.
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το
υπ’ αριθ. πρωτ. 3978/06–08–2015 έγγραφό της, διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της
για την προέγκριση της παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι την 31–
12–2015, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση της Υπηρεσίας μας και τη λήξη
επιλεξιμότητας της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007–2013.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (31–07–2015) με
αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά εκατόν
πενήντα τρεις (153) ημέρες, ήτοι έως 31–12–2015, ώστε να γίνει δυνατή η
συνέχιση του έργου ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ. 26532/20–07–
2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έλαβε υπόψη του το
υπ’αριθ.πρωτ.3978/6-8-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής
Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος περί σύμφωνης γνώμης της για
την προέγκριση της παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου μέχρι
την 31–12–2015, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και τη λήξη επιλεξιμότητας
της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2007–2013, καθώς επίσης και
τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008, ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:
1) Μιχ. Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 3) Δημ.
Μπούνιας ,4) Bασ. Τομαράς & 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
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Την έγκριση της παράτασης της αρχικής συμβατικής προθεσμίας
περαίωσης του έργου (31–07–2015) με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική
υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά εκατόν πενήντα τρεις (153) ημέρες, ήτοι
έως 31–12–2015, ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 537/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

13

ΑΔΑ: Ω4Υ4Ω6Χ-ΧΚΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.: 538
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χρστόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.32929/27.08.2015,
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 Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω Διακοπτού και 4)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρήστος Γούτος
και 3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
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.
(αριθ.518 έως και 556)
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Για το αντικείμενο: Έγκριση παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρέου Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου Δ.Κ. Αιγίου» .
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως
εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του 224/3-4-2015 ενέκρινε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να εκτελεστεί
το έργο "Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ. Λόντου έως και
οδό Παναγιωτοπούλου Δ.Κ. Αιγίου" επειδή οι εργασίες του εν λόγω έργου δεν έχουν ολοκληρωθεί και η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας είχε
χορηγήσει έγκριση έως 28/8/2015.
Παρακαλούμε για την απόφασή σας για την έγκριση της παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων όπως αυτές αποφασίστηκαν με την 224/3-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως
ολοκλήρωσης των εργασιών, τα σχετικά αιτήματα καθώς και το χρονοδιάγραμμα ισχύος των προσωρινών αυτών ρυθμίσεων προς την Τροχαία
Αιγίου για έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων θα υποβάλλονται από
τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.224
/2015 προηγούμενη απόφασή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις της
παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) και του
άρθρου 36 του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ. 223/τ.Α/24-31.12.1985), ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:
1) Μιχ. Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 3) Δημ.
Μπούνιας, 4) Bασ. Τομαράς & 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της παράτασης των προσωρινών κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων κατά την εκτέλεση του έργου : «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρέου Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου Δ.Κ. Αιγίου»
όπως αυτές αποφασίστηκαν με την 224/3-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως ολοκλήρωσης των εργασιών.
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Τα σχετικά αιτήματα καθώς και το χρονοδιάγραμμα ισχύος των προσωρινών αυτών ρυθμίσεων προς την Τροχαία Αιγίου για έκδοση των απαραίτητων αποφάσεων θα υποβάλλονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 538/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
2 Σεπτεμβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.: 539
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους,
10)Δημήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χρστόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο,
25)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 27)Βασίλειο
Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δύο (2) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.32929/27.08.2015,
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 Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιμητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω Διακοπτού και 4)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρήστος Γούτος
και 3)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
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.
(αριθ.518 έως και 556)
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρώτης (1ης) παράτασης προθεσμίας
περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρέου
Λόντου έως και οδό Παναγιωτοπούλων Δ.Κ.Αιγίου ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία
έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,
Ο ανωτέρω Ανάδοχος του έργου: «ΕΜΒΑΣΗ Α.Τ.Ε.Σ.Ε.», με εμπρόθεσμη αίτησή του με αριθ. πρωτ. 32051/18-8-2015 ζητεί την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.
Την 08-05-2015 υπεγράφη το συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω
έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α. 23%) €252.593,05 και συνολικής
προθεσμίας περαίωσης εκατό πέντε (105) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 21–08–2015.
Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 32051/18-8-2015 αίτησή του, ο Ανάδοχος
ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εβδομήντα τρεις (77) ημέρες, δηλ. έως 6–11–2015.
Κατά την εκτέλεση του έργου παρατηρηθήκαν τα παρακάτω προβλήματα:
α) Χρονική Επιβάρυνση λόγω των πανελλαδικών εξετάσεων, αφού δεν
ήταν δυνατή ουδεμία έναρξη εργασιών εκσκαφών, για να μην προκληθεί ζημιά στο κεντρικό δίκτυο του Ο.Τ.Ε. και μετά από οδηγία του
Ο.Τ.Ε.
Από 08-5-2015 (ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) έως 29-05-2015
Ημέρες : 22
β) Χρονική Επιβάρυνση λόγω πραγματοποίησης διερευνητικών τομών,
αφού δεν ήταν δυνατή η άμεση έναρξη εργασιών εκσκαφών λόγω ύπαρξης πολλών υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω.
Από 03-6-2015 6 έως 9-6-2015
Ημέρες : 7
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γ) Χρονική Επιβάρυνση λόγω προσεκτικής και ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων ακόμα και με
εκσκαφή δια χειρός για την αποφυγή ζημιών, αφού οι εργασία εγκατάστασης εκτελούνταν δίπλα στο αγωγό αμιάντου υψηλής πίεσης Φ300
και κατασκευή προσωρινών ανασχετήρων ομβρίων υδάτων,
Από 10-6-2015 έως 24-6-2015
Ημέρες : 14
δ) Χρονική Επιβάρυνση λόγω της Π.Ν.Π. 65Α/28-6-2015 (Τραπεζική
Αργία)
Η τραπεζική αργία που επιβλήθηκε, οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί στην
κίνηση κεφαλαίων κατέστησαν ιδιαίτερα δυσχερή την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση του μηχανολογικού εξοπλισμού του αναδόχου,
την προμήθεια πρώτων υλών, εξαρτημάτων και γενικά των υλικών που
χρειάζονται για τη ολοκλήρωση του έργου.
Από 28-6-2015 6 έως 28-7-2015
Ημέρες: 30 ημέρες
Από τους ανωτέρω λόγους (α),(β),(γ),(δ) αθροιστικά προκύπτει ότι
η συνολική χρονική επιβάρυνση του έργου, που επήλθε χωρίς να αποτελεί αποκλειστική υπαιτιότητας του αναδόχου είναι:
22 + 7 + 14 + 30 = 73 ημέρες
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Προτείνουμε
σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση της
προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα τρεις (73) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή έως 02–11–2015, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η εκτέλεση του
έργου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ. 32051/18-82015 αίτηση του Αναδόχου «ΕΜΒΑΣΗ Α.Τ.Ε.Σ.Ε.», περί παράτασης
της προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου και έλαβε υπόψη του
τους ανωτέρω αναφερομένους λόγους (α), (β), (γ), (δ) βάσει των οποίων
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προκύπτει ότι η συνολική χρονική επιβάρυνση του έργου, που επήλθε
χωρίς να αποτελεί αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008, πλην του
δημοτικού συμβούλου κ.Κων/νου Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη
συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μιχ. Κυριακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 2) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, 3) Δημ. Μπούνιας ,4)
Bασ. Τομαράς & 5) Δημ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου :
«Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρέου Λόντου έως και οδό
Παναγιωτοπούλων Δ.Κ.Αιγίου » κατά εβδομήντα τρεις (73) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 02–11–2015, με αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η εκτέλεση του έργου .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 539/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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