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Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
14 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:752
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)Βασίλειο Τομαρά,
26)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
28)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19:30΄ 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.45482/10.12.2015, 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 Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρήστος Σπη1

λιωτόπουλος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος και 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.741 έως και 766)
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Για το αντικείμενο:«Καθορισμός ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που αφαιρούνται από κοινόχρηστους χώρους. (σχετ.αριθ.313/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.313/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής::
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας,
τον καθορισμό ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης
αντικειμένων που αφαιρούνται από κοινόχρηστους χώρους, όπου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, όταν διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου καθ’ υποτροπή και αφού επιβληθούν τα οριζόμενα από το νόμο τέλη και πρόστιμα και εξακολουθεί η αυθαίρετη κατάληψη, ο Δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους
αντικειμένων, επιβάλλοντας το προαναφερόμενο ειδικό πρόστιμο μεταφοράς ύψους 10,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’αριθ.313/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την ανάγκη λήψης σχετικής απόφασης προκειμένου να καθοριστεί ειδικό πρόστιμο εξόδων μεταφοράς
και αποθήκευσης αντικειμένων που αφαιρούνται από κοινόχρηστους χώρους, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Β.Δ.24-9/20.10.
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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/
1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί
των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας
και άλλων τινών συναφών διατάξεων» και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ.5 του άρθρου 26 του Ν.1828/1989 (Φ.Ε.Κ.2/τ.Α/
03.01.1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1900/1990 (Φ.Ε.Κ.125/
τ.Α/17.09.1990) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ν.1622/1986), εσόδων Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες
διατάξεις» και αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 50 του Ν.4257/
2104 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος
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οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Χρήστος Γούτος και 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, πλην του Δημοτικού
Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δήλωσε «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 Δήμων και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Τον καθορισμό ειδικού προστίμου εξόδων μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που αφαιρούνται από κοινόχρηστους χώρους, όπου
έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, όταν διαπιστώνεται αυθαίρετη
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου καθ’ υποτροπή και αφού επιβληθούν τα
οριζόμενα από το νόμο τέλη και πρόστιμα και εξακολουθεί η αυθαίρετη
κατάληψη, ο Δήμος Αιγιαλείας με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, επιβάλλοντας το προαναφερόμενο ειδικό
πρόστιμο μεταφοράς ύψους δέκα ευρώ (10,00 €) ανά τετραγωνικό μέτρο,
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 752/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
14 Δεκεμβρίου 2015
Αριθ.Απόφ.:755
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9)Δημήτριο Μπούνια, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)Βασίλειο Τομαρά,
26)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
28)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις δέκα τέσσερις (14) Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19:30΄ 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.45482/10.12.2015, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος και 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.741 έως και 766)
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Για το αντικείμενο: Έγκριση πρωτοκόλλου και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας Δ.Δ.Ροδοδάφνης».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδομο (7 ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει απόσπασμα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Δ.Δ.Ροδοδάφνης», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και
υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον ανάδοχο και
την επιβλέπουσα μηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ
Η εκτέλεση του έργου εγκρίθηκε με την υπ’αριθ.8366/04.10.2006
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου και έγινε σύμφωνα με την 108/2006 Μελέτη της ΤΥΔΚ
Νομού Αχαΐας συνολικού προϋπολογισμού 12.120,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.
19%). Τα τεύχη και οι όροι δημοπράτησης εγκρίθηκαν με την υπ’αριθ.
392/2004 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Συμπολιτείας.
Το έργο ανατέθηκε στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΡΩΓΙΑΝΟ Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε., με ποσοστό έκπτωσης ΤΡΙΑ επί τοις εκατό (3%) στις τιμές
του εγκεκριμένου τιμολογίου και προϋπολογισμού, και με την υπ’ αριθμό
256/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, εγκρίθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του παραπάνω έργου στον ανάδοχο.
Η σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο, συνολικού ποσού
11.755,39 εκ των οποίων 9.878,48 για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%), υπογράφηκε την 22.11.2006 ημερομηνία κατά την οποία έγινε και η εγκατάσταση του ανάδοχου στο έργο, με συμβατική προθεσμία περαίωσης
των εργασιών ΕΞΗΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ, ήτοι έως την 22/1/2007.
2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Με την υπ’ αριθμό 184/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Συμπολιτείας εγκρίθηκε ο 1 ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών
(1ος Α.Π.Ε.) για συνολικό ποσό 11.750,83 με Φ.Π.Α., χωρίς να παρουσιάζει καμία υπέρβαση, ήταν δε μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση
κατά 4,56 €. Από το ανωτέρω ποσό, 9.874,65 Ευρώ αφορούσαν εργασίες
(με Γ.Ε. και Ο.Ε.), περιέλαβε δε αυξομειώσεις συμβατικών ποσοτήτων,
για ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 305,40 Ευρώ και 1.876,36 Ευρώ για Φ.Π.Α.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Σύμφωνα με την από 18.11.2008 βεβαίωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί περαιώσεως των εργασιών, το έργο περατώθηκε εμπρόθεσμα στις 22.01.2007.
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η δαπάνη του έργου, βάσει της τελικής επιμέτρησης των εκτελεσμένων εργασιών, ανήλθε συνολικά στο ποσό των 11.750,98, εκ των οποίων 9.874,65 για εργασίες (με ΓΕ & ΟΕ 18%) και 1.876,33 για Φ.Π.Α.
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5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε, κατά το δυνατόν, τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης, παραλαμβάνει αυτές, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.
6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής, λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα δελτία ελέγχου υλικών, προέβηκε στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τα
σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και τους κανόνες της Τέχνης
και της Επιστήμης.
7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη την ημερομηνία περαίωσης του έργου (22/1/2007) προβαίνει στην παρούσα ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ του έργου, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου
73 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).
Το Πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα.
Ένα από αυτά πήρε ο Ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασμα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Διαμόρφωση πλατείας Δ.Δ.Ροδοδάφνης», όπως αυτό συντάχθηκε από
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και υπογράφηκε
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα μηχανικό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 73
του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», του Ν.1418/1984
(Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως
των Δημοσίων Έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 2)Χρήστος Γούτος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος και 4)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δήλωσε «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 Δήμων και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος], επομένως κατά πλειοψηφία,
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Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Δ.Δ.Ροδοδάφνης», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας και
υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα
μηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 755/2015.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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