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Αριθ.Απόφ.:244
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 Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο
Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Νικόλαο Θανασούλια,
16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 19)Βασίλειο Τοµαρά, 20)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 21)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι δύο (22) Απριλίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ 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.11617/21.04.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους
κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Γεώργιος Γιοβάς, 6)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 12)Χρήστος Λαϊνάς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.243 έως και 248)
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Για το αντικείµενο:«Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 127.950,00 € για «B’ Κατανοµή έτους 2016 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται άµεσα να πραγµατοποιηθεί η αποδοχή
πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 127.950,00 € προκειµένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων, το οποίο απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, η οποία έχει ως
εξής:
«Σύµφωνα µε την αριθ.13311/2016 Χρηµατική Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών κατανεµήθηκε στο ∆ήµο µας ποσό 127.950,00 €
για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων. Το καθαρό ποσό που
πρέπει να διατεθεί µετά την κράτηση 191,93 € για προµήθεια του ΤΠΚ∆
ανέρχεται στο ποσό των 127.758,07 €.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 127.950,00 € από ΥΠ.
ΕΣ. για «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας
∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.13311/2016 Χρηµατική Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών, την ανάγκη αποδοχής της
χρηµατοδότησης προκειµένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες των
Σχολείων, 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 ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την αποδοχή χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού εκατόν είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (127.950,00
€) Β’ κατανοµή έτους 2016, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 244/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Αριθ.Απόφ.:246
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 Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο
Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Νικόλαο Θανασούλια,
16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 19)Βασίλειο Τοµαρά, 20)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 21)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι δύο (22) Απριλίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ 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.11617/21.04.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους
κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Γεώργιος Γιοβάς, 6)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 12)Χρήστος Λαϊνάς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.243 έως και 248)
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Για το αντικείµενο:«Λήψη απόφασης για α)Ίδρυση Τµήµατος Ένταξης στο 7/θ ∆.Σ. Αιγείρας και β)Ίδρυση Τµήµατος Ένταξης στο 2/θ 3ο
Νηπιαγωγείο Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται να ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν η διαδικασία ίδρυσης Τµηµάτων Ένταξης στο 7/θ ∆ηµοτικό Σχολείο
Αιγείρας και στο 2/θ 3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου, προκειµένου να αποσταλούν άµεσα από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, οι
σχετικές βεβαιώσεις δέσµευσης δαπάνης στα υπό ίδρυση Τµήµατα Ένταξης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, το οποίο απεφάνθηκε
οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής
Παιδείας (∆.Ε.Π.) Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η
οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.08/2016 απόφαση της ∆.Ε.Π. Αιγιαλείας, αποφασίστηκε να δοθεί θετική γνωµοδότηση ως προς την ίδρυση Τµήµατος Ένταξης στο 7/θ ∆.Σ. Αιγείρας και στο 2/θ 3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου.
Σχετικά µε τα ανωτέρω προβλέπεται ότι το ποσό της ετήσιας δαπάνης για την Ίδρυση του τµήµατος Ένταξης του ∆.Σ. Αιγείρας, ανέρχεται
κατά προσέγγιση στο ύψος των 450 €.
Επίσης στο ίδιο ποσό 450 € ανέρχεται και η ετήσια δαπάνη του 3ου
Νηπιαγωγείου Αιγίου.
Τα παραπάνω ποσά θα καλυφθούν από την Σχολική Επιτροπή της
Α/θµιας Εκπ/σης.
Με την παραπάνω πρόταση είναι σύµφωνες οι ∆/νσεις και των δύο
Σχολικών Μονάδων, ∆.Σ. Αιγείρας και 3ου Νηπιαγωγείου Αιγίου.
Συνεπώς η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
Στην απόφαση αυτή κατέληξε η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου της ∆.Ε.Π. κ. Σταυροπούλου-Ψυχράµη Βασιλικής καθώς και το υπ’αρ.3724/29-04-2016
έγγραφο της ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης.
Επίσης η ∆ΕΠ έλαβε υπόψη της:
Α)τον Ν.1566/1985 άρθρο 50 παρ.3: η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στον δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και
παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
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Β)το άρθρο 11 του Ν.1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων και
δηµοτικών σχολείων γίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάργηση συγχώνευση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασµός νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων, µε την επιφύλαξη
της παρ.13 του άρθρου 4 του ν.1566/1985, η συγχώνευση τοµέων ή τµηµάτων σε τεχνικά-επαγγελµατικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία
πολυκλαδικά λύκεια, η διαίρεση και η µεταφορά της έδρας των δηµοτικών σχολείων γίνονται µε αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέµατα των προηγούµενων παραγράφων γνωµοδοτεί το δηµοτικό συµβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.
1566/1985».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆.Σ Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά, γιατί θεωρώ ότι είναι ανάγκη να υποστηριχθεί η Ειδική Αγωγή στην Αιγιάλεια, σε όλες τις βαθµίδες της εκπ/σης και να νιώσουν οι γονείς και τα παιδιά ασφάλεια και αποδοχή.
Επειδή οι εκπαιδευτικές ανάγκες ορισµένων από τους µαθητές που
υποστηρίζονται στα Τ.Ε. µπορεί να απαιτούν αυστηρά εξατοµικευµένο
πρόγραµµα και προστατευµένο χώρο, προβλέπεται ρητά η δυνατότητα υποστήριξης µαθητών σε ιδιαίτερο χώρο.
Επιπλέον, η κάλυψη κάποιων εκπαιδευτικών διαδικασιών όπως οι
ειδικές αξιολογήσεις, οι συζητήσεις και συµφωνίες ή η κάλυψη κάποιων
κοινωνικοσυναισθηµατικών αναγκών των µαθητών µε ειδικές ανάγκες,
όπως η απόσυρση για ηρεµία και ανάκτηση της αυτοκυριαρχίας, η διαφύλαξη της εχεµύθειας και εµπιστοσύνης, η συµβουλευτική υποστήριξη, οπωσδήποτε απαιτούν την ύπαρξη του ιδιαίτερου αυτού χώρου.
Άµεσα οφέλη και αποτελέσµατα από αυτή τη νέα λογική λειτουργίας των Τ.Ε. αναµένεται να είναι η αποτελεσµατικότερη υποστήριξη περισσοτέρων µαθητών ταυτόχρονα εντός της τάξης τους, η ανάπτυξη των
συνεργατικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και η απόκτηση τεχνογνωσίας στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και στην προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού και του µαθησιακού περιβάλλοντος.
Πέρα όµως από αυτό, η επιστηµονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα λειτουργήσει υποβοηθητικά µε στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη ενσωµάτωση και συνεκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.8/2016
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.
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πρωτ.3724/29.04.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, την ανάγκη ίδρυσης Τµηµάτων Ένταξης στο 7/θ ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγείρας και στο 2/θ 3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου, δεδοµένου ότι αφενός
µεν οι εκπαιδευτικές ανάγκες ορισµένων από τους µαθητές που υποστηρίζονται στα Τ.Ε. µπορεί να απαιτούν αυστηρά εξατοµικευµένο πρόγραµµα και προστατευµένο χώρο και αφετέρου δε η κάλυψη κάποιων εκπαιδευτικών διαδικασιών απαιτούν την ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου, το γεγονός ότι προβλέπεται ρητά η δυνατότητα υποστήριξης µαθητών σε ιδιαίτερο χώρο, τη σύµφωνη γνώµη των ∆ιευθύνσεων των εν λόγω Σχολικών
Μονάδων, την εξασφαλισµένη στέγαση, καθώς επίσης και τις διατάξεις
της παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985)
«∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.
Α/26.09.1991) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.15 του άρθρου 59
του Ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.2011) «Θεσµικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» και του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ δεν είχε προσέλθει ακόµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την ίδρυση Τµηµάτων Ένταξης στο 7/θ ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγείρας και στο 2/θ 3ο Νηπιαγωγείο Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες ορισµένων µαθητών και τα οποία απαιτούν αυστηρά εξατοµικευµένο πρόγραµµα και προστατευµένο χώρο. Επιπλέον, την κάλυψη κάποιων εκπαιδευτικών διαδικασιών όπως οι ειδικές
αξιολογήσεις, οι συζητήσεις και συµφωνίες ή η κάλυψη κάποιων κοινωνικοσυναισθηµατικών αναγκών των µαθητών µε ειδικές ανάγκες, όπως η
απόσυρση για ηρεµία και ανάκτηση της αυτοκυριαρχίας, η διαφύλαξη
της εχεµύθειας και εµπιστοσύνης, η συµβουλευτική υποστήριξη, οπωσδήποτε απαιτούν την ύπαρξη του ιδιαίτερου αυτού χώρου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 246/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
22 Απριλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:247
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 Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο
Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Νικόλαο Θανασούλια,
16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο
Θεοδωρακόπουλο, 19)Βασίλειο Τοµαρά, 20)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 21)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι δύο (22) Απριλίου 2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ 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.11617/21.04.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους
κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 5)Γεώργιος Γιοβάς, 6)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
9)Χρήστος Γούτος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 12)Χρήστος Λαϊνάς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.243 έως και 248)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη
∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
της συνεδρίασης, διότι απαιτείται άµεσα να εγκριθεί η παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του
Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου
Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού»,
δεδοµένου ότι η προθεσµία εκτέλεσής του λήγει στις 30.04.2016, το οποίο απεφάνθηκε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση “Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού
Βουραϊκού», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.10334/11-4-2016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30-72016.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 51.108,35 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ.110/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες και δέκα (10) ηµερολογιακές ήµερες, ήτοι έως τις 30-4-2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.10334/11-4-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 30-7-2016, καθότι εκκρεµεί η
σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των
απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειµένου να καταστεί
δυνατή η περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη του Α.Π.Ε. από την Υπηρεσία µας και την
έγκριση του από την Προϊσταµένη Αρχή µετά τη σχετική γνωµοδότηση
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων και την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
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Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (03) ηµερολογιακούς µήνες,
δηλαδή έως την 30-7-2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
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 τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.10334/11.04.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού», την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης
του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.
∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης
Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού», κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως 30.07.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 247/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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