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Αριθ.Απόφ.:86
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 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)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και
28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα πέντε (15) Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.4465/12.02.2016,
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, 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.

Από τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι κ.κ. 1)Αναστάσιος Μούσκας, Πρόεδρος Τ.Κ.Νικολαιίκων
και 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Πρόεδρος Τ.Κ.Βαλιµητίκων.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.84 έως και 89)

Για το αντικείµενο:«Λήψη απόφασης για διαθεσιµότητα/επάρκεια
προσωπικού-σύσταση οµάδας έργου για την οικονοµική, τεχνική και
διοικητική διαχείριση της πράξης µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση
Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
η οποία έχει ως εξής:
«Ως γνωστό η πράξη «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας» που περιλαµβάνει τα υποέργα [1]
«Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης
της παραλίας µε την άνω πόλη» και [2] «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης στις οδούς Φιλοποίµενος, Ζωοδόχου Πηγής, Κωνσταντινουπόλεως και καθέτων οδών», εντάχθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.
4972/3-12-2011 (Α.∆.Α.: Β45Ν7Λ6-Σ27) απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ.
Ελλάδας µε κωδικό MIS384102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική
Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ00180064). Η εκτέλεση των Υποέργων βρίσκεται υπό εξέλιξη, δυνάµει των συµβάσεων:
i) Υποέργο [1]: α.π.13021/01-04-2014 και ii) Υποέργο [2]: α.π. 33526/
22-08-2014.
Σύµφωνα µε:
•
το υπ’αριθ.πρωτ.114/14-1-2015 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχή της Περιφέρειας ∆υτ.Ελλάδος,
•
το σχέδιο εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ΕΠΙΝ
2007-2013,
•
τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης που περιγράφονται
στα έγγραφα µε αριθ.πρωτ.73438/17-12-2014, 51759/20-10-2014, 51020/
15-10-2014 και την συµφωνία µε την Ε.Ε.,
το ενταγµένο έργο στο Ε.Π. ∆ΕΠΙΝ 2007-2013 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε
τον ακόλουθο τίτλο: «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας», ύψους νοµικής δέσµευσης €
2.940.832,19 έχει προεπιλεγεί προς χρηµατοδότηση από το ΠΕΠ ∆υτικής
Ελλάδας 2014-2020.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την υπ’αριθ.42/
2015 (Α.∆.Α.:6Β3ΙΩ6Χ-2Χ9) αποφάσισε την υποβολή σχετικής αίτησης
χρηµατοδότησης και προένταξης στο Π.Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας 20142020, η οποία και απεστάλη µε το υπ’αριθ.πρωτ.6706/05-03-2015 έγγραφο του ∆ήµου µας.
Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας απηύθυνε την
υπ’αριθ.πρωτ.4629/21-09-2015 (Α.∆.Α.:ΩΣ3Γ7Λ6-ΟΟΝ) πρόσκληση
για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε τίτλο:
«∆ράση 6.e.1.1-a. ∆ράσεις αστικής ανάπτυξης. Έργα των οποίων η υλο-

ποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου». Στην παράγραφο 1.1 της πρόσκλησης αυτής αναφέρεται ότι: «Η
δράση αφορά έργα ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αστικής ανάπτυξης (αναπλάσεις ιστορικών και εµπορικών κέντρων, πεζοδροµήσεις, ποδηλατόδροµοι, αστικός εξοπλισµός κλπ) σε πόλεις της Περιφέρειας, που η υλοποίησή τους ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου».
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή έως 30 Ιουνίου 2016
(παρ.5.1), ωστόσο η σειρά προτεραιότητας για την αξιολόγηση της πρότασης (η οποία πρέπει να συνοδεύεται από σειρά δικαιολογητικών) καθορίζεται από την ηµεροµηνία υποβολής της στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας (παρ.6.1).
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε την υπ’αριθ.660/2015 απόφασή
του ενέκρινε την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας για ένταξη
του έργου µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης
Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020/Άξονας Προτεραιότητας 2/∆ράση 6.e.1.1-a. ∆ράσεις
Αστικής Ανάπτυξης. Έργα των οποίων η υλοποίηση ξεκίνησε στα πλαίσια της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. Υποβλήθηκε προς τούτο η υπ’αριθ.47159/24-12-2015 αίτησή µας.
Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας ∆υτ.Ελλάδας µε το έγγραφό της µε Α.Π.:6906/10-2-2015 µας γνωστοποίησε ότι
προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασής
µας θα πρέπει να αποστείλουµε στην ∆ιαχειριστική Αρχή έως 29-2-2016,
διαφορετικά η αξιολόγηση της αίτησής µας δεν θα προχωρήσει και θα απορριφθεί, απόφαση της Προϊσταµένης Αρχής δηλαδή του ∆ηµοτικού
µας Συµβουλίου για διαθεσιµότητα/επάρκεια προσωπικού - σύσταση οµάδας έργου (ειδικότητα, εµπειρία) για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρω έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για τη λήψη απόφασης για διαθεσιµότητα/επάρκεια προσωπικού - σύσταση οµάδας έργου για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρω έργου που θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου µας:
1.
Τσιγκρής Ανδρέας του Θεµιστοκλή, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
µε βαθµό Β’, ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊστάµενος ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας).
2.
Γεωργουσόπουλος Γεώργιος του Χρήστου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, µε βαθµό Ε’, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, επιβλέπων του έργου.
3.
Κουρτάκης Φώτιος του ∆ηµητρίου, Τ.Ε. Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό Ε’, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, επιβλέπων του έργου.
4.
Τσουκαλά ∆ιονυσία του Κωνσταντίνου, Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε βαθµό Γ’, ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών.

5.
Λεύκελη Χρυσούλα του ∆ηµητρίου, ∆.Ε. ∆ιοικητικού, µε βαθµό
∆’, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
6.
Σαββοπούλου Θεοδοσία του Σωτηρίου, ∆.Ε. ∆ιοικητικού, µε βαθµό Β’, Προϊσταµένη του Τµήµατος Ταµείου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
7.
Ηλιοπούλου Κωνσταντία του Κωνσταντίνου, ∆.Ε. ∆οµικών Έργων, µε βαθµό ∆’, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
διοικητική υποστήριξη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.πρωτ.4972/03.12.2011 απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ.Ελλάδας, την υπ’αριθ.42/2015 προηγούµενη απόφασή του, την υπ’αριθ.
πρωτ.4629/21.09.2015 πρόσκληση του Περιφερειάρχη ∆υτ.Ελλάδας για
την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020, την υπ’αριθ.660/2015 προηγούµενη απόφασή του µε την
οποία εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας για ένταξη
του έργου µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης
Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας», το υπ’αριθ.πρωτ.6906/10.02.2016 της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας ∆υτ.Ελλάδας, το γεγονός ότι προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης του ∆ήµου Αιγιαλείας, θα πρέπει να αποσταλεί στη ∆ιαχειριστική
Αρχή έως τις 29.02.2016, σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας περί διαθεσιµότητας/επάρκειας προσωπικού - σύστασης οµάδας έργου (ειδικότητα, εµπειρία) για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρω έργου, διότι σε αντίθετη περίπτωση η αξιολόγηση της αίτησης του ∆ήµου Αιγιαλείας δεν θα προχωρήσει και θα απορριφθεί, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
δεν είχε προσέλθει ακόµα η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Τσουκαλά,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη σύσταση οµάδας έργου και τη διαθεσιµότητά της για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση της πράξης µε τίτλο: «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας», η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του ∆ήµου Αιγιαλείας:
1. Ανδρέας Τσιγκρής του Θεµιστοκλή, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
µε βαθµό Β’, ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών (Προϊστάµενος
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας).

2. Γεώργιος Γεωργουσόπουλος του Χρήστου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, µε βαθµό Ε’, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, επιβλέπων
του έργου.
3. Φώτιος Κουρτάκης του ∆ηµητρίου, Τ.Ε. Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, µε βαθµό Ε’, υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας, επιβλέπων του έργου.
4. ∆ιονύσια Τσουκαλά του Κωνσταντίνου, Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µε βαθµό Γ’, ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών.
5. Χρυσούλα Λεύκελη του ∆ηµητρίου, ∆.Ε. ∆ιοικητικού, µε βαθµό
∆’, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
6. Θεοδοσία Σαββοπούλου του Σωτηρίου, ∆.Ε. ∆ιοικητικού, µε βαθµό Β’, Προϊσταµένη του Τµήµατος Ταµείου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
7. Κωνσταντία Ηλιοπούλου του Κωνσταντίνου, ∆.Ε. ∆οµικών Έργων, µε βαθµό ∆’, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, διοικητική υποστήριξη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 86/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
15 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 087
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3) Βασιλική
Ψυχράμη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) Δημήτριο
Καλαμίδα 6) Δημήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)
Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 9) Δημήτριο Μπούνια,
10)Μαρία Τσουκαλά, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο 13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο
Μεντζελόπουλο,
15)
Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο,
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) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα πέντε (15) Φεβρουαρίου
2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα
δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ. 4465/12-022016, 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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Aπό τους Προέδρους των Δημοτικών-Τοπικών Κοινοτήτων
παραβρέθηκαν οι κ.κ.1) Αναστάσιος Μούσκας, Πρόεδρος της Τ.Κ.
Νικολεϊκων & 2) Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Πρόεδρος της Τ.Κ.
Βαλιμιτίκων.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώματος
οι
Δημοτικοί
Σύμβουλοι
κ.κ.:
1)
Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 5)
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.84 έως και 89 )

2

Για το αντικείμενο:
Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής
διαπραγμάτευσης και ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : «Μεταφορά
συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψή του
σε ΧΥΤΑ για το έτος 2015».
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, αφού το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., επειδή είναι ανάγκη να
προβεί ο Δήμος στην αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
στην έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού
οικον. έτους 2016, προκειμένου να καλυφθούν άμεσες οικονομικές
υποχρεώσεις, στον προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού
έτους 2016 με καταληκτική ημερομηνία την 22-2-16, αλλά και λόγω
λήξεως προθεσμιών για την υλοποίηση δράσεων του Δήμου Αιγιαλείας,
ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, Δημάρχου , που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
1. Με την 517/2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, έγινε: α) η
έγκριση της αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μεταφορά
συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και απόρριψή
τους σε ΧΥΤΑ για το έτος 2015», β) η έγκριση της υπ’ αρ. 77/2014
μελέτης που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας, γ) η έγκριση του
προϋπολογισμού της υπηρεσίας και δ) ο καθορισμός του τρόπου
εκτέλεσης της εργασίας
Η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε με την με αρ. πρ.
151459/13804/21-11-2014 απόφαση της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.
2. Με την 30/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου, έγινε ο καθορισμός των όρων για την ανάθεση της παραπάνω
εργασίας.
3. Η δημοπρασία μετά τις απαραίτητες δημοσιεύσεις και τη
διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού που ακολουθήθηκε, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, ορίστηκε για τις 06/04/2015.
Στη δημοπρασία δεν έλαβε μέρος κανένας ενδιαφερόμενος και ως
εκ τούτου ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ
ΑΓΟΝΟΣ, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 100/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και επαναπροκηρύχθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός
ορίστηκε για τις 05.06.2015 χωρίς αλλαγή των όρων της διακήρυξης.
Στην επαναληπτική δημοπρασία δεν έλαβε μέρος κανένας
ενδιαφερόμενος και έτσι ο επαναληπτικός ανοικτός ηλεκτρονικός
διαγωνισμός ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΑΓΟΝΟΣ σύμφωνα με την υπ΄ αρ.
190/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
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Επιπλέον διευκρινίζεται, ότι επειδή ο Διαγωνισμός διέπεται από τις
διατάξεις του Ν. 28/80 και ιδιαίτερα το άρθρο 21 παρ. 5, δεν ήταν δυνατή
άλλη επανάληψη του διαγωνισμού, η δε προσφυγή σε διαγωνισμό με
νέους όρους θα ήταν χρονοβόρα με αποτελέσματα ιδιαίτερα
επιβαρυντικά για τη δημόσια υγεία των κατοίκων και του περιβάλλοντος,
πράγμα το οποίο γίνεται πιο έντονο από τις αυξημένες θερμοκρασίες
λόγω θέρους και της αύξησης του πληθυσμού του Δήμου λόγω
παραθεριστών και επισκεπτών.
Εν συνεχεία με την 655/2015 Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της
διαπραγμάτευσης, η οποία και ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την
23.12.2015 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Κατά την διαδικασία αυτή
δεν έλαβε μέρος κανένας ενδιαφερόμενος και έτσι η διαδικασία της
διαπραγμάτευσης κηρύχτηκε άγονη.
Με την 776/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε
το από 23.12.2015 πρακτικό αποσφράγισης της άγονης διαπραγμάτευσης
και αποφασίστηκε η επανάληψη της διαπραγμάτευσης, η οποία και
ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την 05.02.2016 ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής. Κατά την διαδικασία αυτή κατατέθηκε μία προσφορά από την
Rendina Sab. Annamaria (με τον δ.τ. ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ) και η οποία
είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.
Ο Δήμαρχος λοιπόν εισηγείται ο Δήμος Αιγιαλείας να αναθέσει
στον προσφέροντα Rendina Sab. Annamaria (με τον δ.τ.
ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ), την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μεταφορά
συμπυκνωμένων απορριμμάτων και απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ για το
έτος 2015» προϋπολογισμού (858.000,00€ + 197.340,00€ ΦΠΑ 23%),
έχει αντικείμενο την ημερήσια μεταφορά (40 tn * 250 Η.Ε. * 220 km *
0,38€= 836.000,00€). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται περίπου
δώδεκα μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της
χρονικά από την ημερομηνία λήξης της, με την προϋπόθεση ότι δεν θα
ξεπεραστεί συνολικά το τελικό συμβατικό ποσό συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο Β.2.1 της διακήρυξης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Δημάρχου, είδε: την 517/2014 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης
αναγκαιότητας της μεταφοράς των εν λόγω απορριμμάτων, την υπ’ αριθ.
77/2014 τεχνική μελέτη, την υπ’ αριθ. 30/2015 απόφαση Ο.Ε. για τον
καθορισμό των όρων, την υπ’ αριθ. 100/2015 απόφαση Ο.Ε. για
επανακήρυξη του διαγωνισμού αφού κηρύχθηκε άγονος, την 190/2015
απόφαση Ο.Ε. περί κήρυξης άγονου του επαναληπτικού διαγωνισμού,
την υπ’ αριθ. 655/2015 απόφαση Δ.Σ. περί προσφυγής στην διαδικασία
διαπραγμάτευσης, την υπ’ αριθ.776/2015 απόφασή Δ.Σ. με την
αριθ.πρωτ. 2391/ 280/18-1-2016 εγκριτική της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί έγκρισης
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πρακτικού αποσφράγισης και επανάληψης της διαπραγμάτευσης, το από
05-02-2016 Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών για την Επαναληπτική
Διαπραγμάτευση της ανωτέρω υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο
κατακυρώνει την υπηρεσία στην εταιρία Rendina Sab. Annamaria (με τον
δ.τ. ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ) και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των
Π.Δ.28/1980, Π.Δ.60/2007, άρθρου 25 παρ.1 περ.α΄ και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», πλην των
Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1) Χρήστου Λαϊνά, 2) Βασιλείου
Ανδρουτσόπουλου, 3) Μιχάλη Κωνσταντίνου, και 4) Δημητρίου
Μπούρδου οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύμφωνα με την παρ.5 του
άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 08.06.2006), η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος και του Δημοτικού Συμβούλου κ.
Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου που καταψηφίζει το θέμα, επομένως
κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
1) Την έγκριση του από 05-02-2016 Πρακτικού Αποσφράγισης
Προσφορών για την Επαναληπτική Διαπραγμάτευση της υπηρεσίας
«Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου Αιγιαλείας και
απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ για το έτος 2015», σύμφωνα με το οποίο
κατακυρώνει την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας στην εταιρία Rendina
Sab. Annamaria (με τον δ.τ. ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ).
2) Να εγκρίνει την ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της
υπηρεσίας «Μεταφορά συμπυκνωμένων απορριμμάτων του Δήμου
Αιγιαλείας και απόρριψή τους σε ΧΥΤΑ για το έτος 2015», με τιμή 0,38€
ton/km, προϋπολογισμού (858.000,00€ + 197.340,00€ ΦΠΑ 23%), έχει
αντικείμενο την ημερήσια μεταφορά (40 tn * 250 Η.Ε. * 220 km *
0,38€=836.000,00€) στην εταιρεία: Rendina Sab. Annamaria (με τον
δ.τ. ΕΥΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ), που εδρεύει στην Πάτρα, στην οδό
Διοδώρου αριθ. 130 και με Α.Φ.Μ. 062521799.
3) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες από
την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασής της χρονικά από την
ημερομηνία λήξης της, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξεπεραστεί
συνολικά το τελικό συμβατικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με το άρθρο Β.2.1 της διακήρυξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 87/2016
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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