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7 ∆εκεµβρίου 2015

Αριθ. Απoφ.: 711
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 11 )
Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 18) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 19) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20) Χρήστο Γούτο, 21)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις επτά (7) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:30΄ 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.44681/2-12-2015, 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.
∆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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Απ. Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου, 2) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 3) ∆ηµ. Κορύλλος,
Τ.Κ. Βελλάς.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4) Ευστράτιος
Βαρδάκης, 5) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. , 6)
Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Βασίλειος Τοµαράς , 8) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 10) ∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας ∆.Σ., κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 705 έως και 739 )
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Για το αντικείµενο: Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου:
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου
Λαγκάδα”».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης
το οποίο οµόφωνα εντάχτηκε σε αυτή από το Σώµα και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύµβουλοι,
Λαµβάνοντας υπ΄ όψη την καταληκτική ηµεροµηνία (31-12-2015)
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013 και την ανάγκη της έγκαιρης ολοκλήρωσης και αποπληρωµής του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”», παρακαλούµε στη σηµερινή (07-12-2015) συνεδρίαση του ∆.Σ. ∆. Αιγιαλείας
όπως τεθεί εκτός ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το παρόν θέµα, για
το οποίο η εισήγηση της Υπηρεσίας µας έχει ως ακολούθως:
Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου
Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”», µε αίτησή του µε αριθ. πρωτ.
40924/02–11–2015 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του
ανωτέρω έργου.
Την 15–04–2014 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α. 23%) €248.575,09 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή µέχρι την 12–10–2014.
Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Ε.Σ.Π.Α. (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι»
[κωδ. 10], Άξονας Προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα
Ζωής ∆υτικής Ελλάδας» [κωδ. 07]).
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 36319/15–09–2014 αίτησή του ο Ανάδοχος
ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εκατόν εξήντα εννιά (169) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι ως τις 30–03–
2015.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή εξέφρασε τη σύµφωνη γνώµη
της για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης µε το υπ’ αριθ. πρωτ.
4887/21–10–2014 έγγραφό της.
Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 622/26–11–2014 απόφ. ∆.Σ. ∆. Αιγιαλείας (Α∆Α: Ω7ΑΡΩ6Χ–ΕΑ5) αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης
προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος, ως τις 30–03–2015, ώστε
να επιλυθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεως 251,86 m2, η
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οποία βρίσκεται εντός των ορίων της προς αποκατάσταση έκτασης των
14 περίπου στρεµµάτων, και µάλιστα περιλαµβάνει τη θέση όπου εκ της
Μελέτης προβλέπεται η κατασκευή συρµατόπλεκτων κιβωτίων
(serazaneti) στον πόδα του νοτίου πρανούς του Χ.Α.∆.Α., για να γίνει δυνατή η επανέναρξη του έργου και η απρόσκοπτη και οµαλή ολοκλήρωσή
του.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5164/20–02–2015 αίτησή του ο Ανάδοχος
ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά επιπλέον εκατόν πενήντα τέσσερις (154) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι
ως τις 31–08–2015, καθότι δεν είχαν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους
σταµάτησαν οι εργασίες του έργου, και για τους οποίους χορηγήθηκε η
πρώτη παράταση.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή εξέφρασε τη σύµφωνη γνώµη
της για τη χορήγηση της ανωτέρω παράτασης µε το υπ’ αριθ. πρωτ.
1477/22–04–2015 έγγραφό της.
Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 401/30–06–2015 απόφασης ∆.Σ. ∆.
Αιγιαλείας (Α∆Α: 7ΙΗΦΩ6Χ–02∆) αποφασίστηκε η εκ νέου χορήγηση
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος ως τις 31–08–
2015.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 26783/10–07–2015 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά εκατόν είκοσι δύο (122) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι ως τις 31–12–
2015, καθότι δεν είχαν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους σταµάτησαν οι
εργασίες του έργου, και για τους οποίους χορηγήθηκε η πρώτη παράταση, ενώ επιπλέον είχε επιβληθεί από τον ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. στον ∆ήµο
Αιγιαλείας η διακοπή των χωµατουργικών εργασιών του έργου, παρά την
εκτέλεσή τους σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη, λόγω της µη τήρησης των προβλεπόµενων από το άρθρο 79 του Π.∆. 1073/81 για πρόβλεψη ατυχηµάτων από ηλεκτροπληξίες.
Η πλήρης άρση των λόγων διακοπής των εργασιών του έργου
πραγµατοποιήθηκε στις 31–07–2015 (έπειτα από τη σύνταξη της υπ’ αριθ. 1226/13–07–2015 Συµβολαιογραφικής Πράξης Αγοραπωλησίας Αγροτικού Ακινήτου και έπειτα από την ενηµέρωσή µας από τον
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. για την άρση της διακοπής των χωµατουργικών εργασιών του έργου µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 1046/31–07–2015 έγγραφό του).
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή, µε το υπ’ αριθ. πρωτ.
4153/04–09–2015 έγγραφό της, εξέφρασε τη σύµφωνη γνώµη της για τη

4

χορήγηση παράτασης για ενενήντα µία (91) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν
της 2ης εγκριθείσας (31–08–2015), δηλαδή έως τις 30–11–2015, σύµφωνα
και µε την εισήγηση της Υπηρεσίας µας.
Με την έκδοση της υπ’ αριθ. 581/05–10–2015 απόφασης ∆.Σ. ∆.
Αιγιαλείας (Α∆Α: 6ΑΓΙΩ6Χ–ΛΒ2) αποφασίστηκε η εκ νέου χορήγηση
παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος ως τις 30–11–
2015.
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 40924/02–11–2015 αίτησή του ο Ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά εξήντα δύο (62) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι ως τις 31–01–2016.
Σύµφωνα µε το συνηµµένο υπ’ αριθ. πρωτ. 1008/12/106–Γ/11–
11–2015 έγγραφο του Α.Τ. Αιγίου, δόθηκε προφορική εντολή από τον κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιγίου στη ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. της Π.∆.Ε. για διενέργεια αυτοψίας στο χώρο του έργου, έπειτα από διαπίστωση παράβασης του Ν.1650/86 από αστυνοµικούς του Α.Τ. Αιγίου, αναφορικά µε υλικό που είχε προσκοµίσει ο Ανάδοχος για ενσωµάτωση στο έργο. Επίσης δόθηκε εντολή για διακοπή των εργασιών του έργου µέχρι διενέργειας σχετικών εργαστηριακών ελέγχων.
Η Υπηρεσία µας µετέβη την Πέµπτη 12–11–2015 επιτόπου του
έργου µε τον Ανάδοχο, όπου και πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία από
το επίµαχο υλικό και αποστολή των δειγµάτων στο εποπτευόµενο από το
Υπ. Αν.Αν.Υ.Με.∆ι. (τ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.) εργαστήριο ελέγχου Τεχνικό
Εργαστήριο ∆οµικών Υλικών Ε.Π.Ε. – Τσώνης Παναγιώτης, Μιαούλη
24, Πάτρα 262 22.
Παράλληλα, η ∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού της
Π.∆.Ε., έπειτα από επιτόπια αυτοψία της στις 13–11–2015, ζήτησε απόψεις και στοιχεία επί του θέµατος από την Υπηρεσία µας µε το α.π.
298821/5928/17–11–2015 έγγραφο της.
Τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών ελέγχων έλαβαν α.π.
43786/25–11–2015 από τον ∆ήµο µας και από αυτά προκύπτει η καταλληλότητα προς χρήση και η συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές του εν
λόγω υλικού, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη του έργου.
Η Υπηρεσία µας απέστειλε παράλληλα στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αιγίου και στη ∆/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού της
Π.∆.Ε. τα αποτελέσµατα αυτά µε το α.π. 43873/26–11–2015 έγγραφό
της, και ενηµερώθηκε προφορικά από τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου
για την άρση της εντολής διακοπής των εργασιών του έργου.
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Επιπλέον καθυστέρηση µίας περίπου εβδοµάδας στο έργο προκλήθηκε έπειτα από έγγραφη καταγγελία δηµότη, η οποία υποβλήθηκε
στον ∆ήµο µας (α.π. 34605/11–09–2015) και παράλληλα στη ∆/νση
Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασµού της Π.∆.Ε. (α.π. 235953/4678/08–09–
2015), µέχρι τη διενέργεια επιτόπου αυτοψίας και τον έλεγχο των αδειοδοτήσεων του έργου από την τελευταία.
Η Υπηρεσία µας, ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία του Έργου, διαβίβασε µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 40924/26–11–2015 έγγραφό της στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Π.∆.Ε. την ανωτέρω αίτηση του Αναδόχου,
συνοδευόµενη από σχετική εισήγηση για την παράταση της προθεσµίας
περαίωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά επιπλέον
είκοσι µία (21) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 3ης εγκριθείσας (30–11–
2015), δηλαδή έως τις 21–12–2015.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Π.∆.Ε. µε το υπ’ αριθ.
πρωτ. 5936/07–12–2015 έγγραφό της διατύπωσε τη σύµφωνη γνώµη της
για την τροποποίηση της σύµβασης του Υποέργου [1] «Αποκατάσταση
Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου Λαγκάδα”» µε κωδικό
ΟΠΣ 383431, δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραµένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύµβαση, και ενέκρινε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του Έργου σύµφωνα µε την εισήγηση
της Υπηρεσίας µας.
Τα ανωτέρω γεγονότα καθιστούσαν αδύνατη την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου σύµφωνα µε το εγκεκριµένο από την Υπηρεσία µας χρονοδιάγραµµα.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου
κατά επιπλέον είκοσι µία (21) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 3ης εγκριθείσας (30–11–2015), δηλαδή έως τις 21–12–2015, ώστε να γίνει δυνατή η επανέναρξη του έργου και η απρόσκοπτη και οµαλή ολοκλήρωσή
του».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του: την υπ’ αριθ.
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πρωτ. 40924/02-11-2015 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. –
ΒΑΣ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, το συµφωνητικό εκτέλεσης του έργου, την
υπ’ αριθ. πρωτ. 36319/15-09-2014 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για παράταση περαίωσης του έργου µέχρι 30-03-2015, το υπ΄ αριθ. 4887/21-102014 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής, την υπ΄ αριθ.
622/2014 Απόφαση ∆.Σ., την υπ’ αριθ. πρωτ. 5164/20-02-2015 αίτηση
της αναδόχου Κ/Ξ για παράταση µέχρι 31/08/2015, το υπ΄ αριθ. 1477/2204-2014 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής, την υπ΄ αριθ.
401/2015 Απόφαση ∆.Σ., την υπ’ αριθ. πρωτ. 26783/10-07-2015 αίτηση
της αναδόχου Κ/Ξ για παράταση µέχρι 31/12/2015, την υπ΄ αριθ.
1226/13-07-2015 Συµβολαιογραφική Πράξη Αγοραπωλησίας Αγροτικού
Ακινήτου, το υπ΄ αριθ. 4153/04-09-2015 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής, την υπ΄ αριθ. 581/2015 Απόφαση ∆.Σ., το υπ΄ αριθ.
1008/12/106-Γ/11-11-2015 έγγραφο του Α.Τ. Αιγίου, το υπ΄ αριθ.
298821/5928/17-11-2015 έγγραφο της Π.∆.Ε., το υπ΄ αριθ. 5936/07-122015 έγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Π.∆.Ε., τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν. 3669/2008, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης, ενώ δεν είχε προσέλθει ακόµη πριν τη συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου:
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση “Μπούφου
Λαγκάδα”», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά επιπλέον είκοσι µία
(21) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 3ης εγκριθείσας (30–11–2015), δηλαδή έως τις 21–12–2015, ώστε να γίνει δυνατή η επανέναρξη του έργου
και η απρόσκοπτη και οµαλή ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 711/2015.
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
7 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 716
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ
Κυριακόπουλο, 4)Δημήτριο Καλαμίδα, 5)Δημήτριο Φιλιππάτο, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)
Δημήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
11)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 18)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 19)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20)Χρήστο Γούτο,
21)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις επτά (7) του μηνός
Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.44681/2-12-2015, 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.

Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Απ. Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ. Χρυσανθίου, 2) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 3) Δημ. Κορύλλος,
Τ.Κ. Βελλάς.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2)
Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4) Ευστράτιος Βαρδάκης, 5)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ,
6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Βασίλειος Τομαράς, 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 10)Δημήτριος
Μπούρδος, Γραμματέας Δ.Σ., κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 705 έως και 739 )

Για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για επανάληψη διενέργειας
φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης του
δημοτικού ακινήτου «ΚΥΛΙΚΕΙΟ», που ευρίσκεται έξωθεν του
Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο ( 4 ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου
Αιγιαλείας που συνέταξε ο δημοτικός υπάλληλος του τμήματος κ. Κωνσταντίνος Μανέτας και υπογράφεται από την Προϊσταμένη του
Τμήματος κα Σταυρούλα Μπρατσολιά και την Διευθύντρια των
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κα Διονυσία Τσουκαλά, που
έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 34273/08-09-2015 Διακήρυξη
πραγματοποιήθηκε φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία
εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου «ΚΥΛΙΚΕΙΟ», που ευρίσκεται έξωθεν
του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αιγίου, το αποτέλεσμα της οποίας
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 279/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου μας και πλειοδότης ανακηρύχτηκε ο κος Νιγιάννης
Ανδρέας του Σωτηρίου.
Μετά την έγκριση της ως άνω απόφασης με την αριθ. πρωτ.:
142332/14808/11-11-2015 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/νσης
Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας & Ιονίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο
προσκλήθηκε ο πλειοδότης να προσέλθει για την υπογραφή του σχετικού
συμφωνητικού με το από 20-11-2015 αποδεικτικό επίδοσης της αριθ.
πρωτ.: 43075/19-11-2015 πρόσκλησης.
Λόγω άπρακτης παρέλευσης του δεκαημέρου από την επίδοση της
πρόσκλησης αφού ο πλειοδότης δεν προσήλθε για την υπογραφή του
συμφωνητικού, κατά τα οριζόμενα στη διακήρυξη, η Υπηρεσία μας
υποχρεούται να προβεί σε επαναληπτική Δημοπράτηση.
Προτείνεται η εκ νέου διενέργεια φανερής, προφορικής,
πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης του «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αριθ. πρωτ.: 34273/08-09-2015 αρχική Διακήρυξη με τιμή εκκίνησης το
ποσό των 700,00 € (επτακοσίων ευρώ) μηνιαίως που είχε οριστεί με το
από 25-02-2015 πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου
Αιγιαλείας.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Αιγιαλείας που
συνέταξε ο δημοτικός υπάλληλος του τμήματος κ. Κωνσταντίνος
Μανέτας και υπογράφεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος κα
Σταυρούλα Μπρατσολιά και την Διευθύντρια των Οικονομικών

Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κα Διονυσία Τσουκαλά, έλαβε υπόψη του:
την αριθ. πρωτ.: 34273/08-09-2015 Διακήρυξη της Δημοπρασίας, την υπ΄
αριθ. 279/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, την
αριθ. πρωτ.: 142332/14808/11-11-2015 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/νσης Πελοποννήσου – Δ. Ελλάδας & Ιονίου, το από 20-11-2015
αποδεικτικό επίδοσης της αριθ. πρωτ.: 43075/19-11-2015 πρόσκλησης
για την υπογραφή του συμφωνητικού, το από 25-02-2015 πρακτικό της
Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχε
αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος η δημοτική σύμβουλος κα
Μαρία Τσουκαλά, μετά από διαλογική συζήτηση
Ομόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την εκ νέου διενέργεια φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης του «ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.:
34273/08-09-2015 αρχική Διακήρυξη, με τιμή εκκίνησης το ποσό των
700,00 € (επτακοσίων ευρώ) μηνιαίως που είχε οριστεί με το από 25-022015 πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 716/ 2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

