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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:368
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1
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νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση προσφυγής του ∆ήµου Αιγιαλείας
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων
για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών Προσώπων
και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης για τα έτη 2016-2017, λόγω άγονου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
Α)Τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό προϋπολογισµού µελέτης
995.768,56 € µε Φ.Π.Α.23% (922.323,92 € για καύσιµα και 73.444,64 €
για λιπαντικά) που είχε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ηλεκτρονικά στις 22/2/2016 για την «Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών του
Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης για τα έτη 2016-2017» ο οποίος και απέβη άγονος,
Β)Την υπ’αριθ.62/2016 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προχωρήσει στη διαδικασία της
Ανάθεσης µε διαπραγµάτευση (χωρίς δηµοσίευση σχετικής πρόσκλησης), βάσει του άρθρου 25 του Π.∆.60/2007, για το σκέλος των καυσίµων,
Γ)Την υπ’αριθ.90/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) περί παροχής σύµφωνης γνώµης
για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης και
∆)Το άρθρο 52 του Ν.4389/16 (Φ.Ε.Κ.94/27-5-2016 τεύχος Α) αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% που έχει ως αποτέλεσµα
το ποσό της προµήθειας καυσίµων να ανέρχεται στο ποσόν των
929.822,50 € µε Φ.Π.Α.24% έναντι της αρχικής µελέτης µε προϋπολογισµό καυσίµων 922.323,92 µε Φ.Π.Α.23%.
Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση να προβούµε στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης ως προς το σκέλος των καυσίµων ποσού
929.822,50 € µε Φ.Π.Α.».
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.726/2015 προηγούµενη απόφασή του, περί αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια καυσίµων &
λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών
του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης για τα έτη 2016-2017», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.
172727/17707/15/03.02.2016 όµοια, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, τις
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υπ’αριθ.367/2015, 6/2016 και 62/2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, εκ των οποίων η 62/2016 εγκρίθηκε µε την
υπ’αριθ.πρωτ.55811/5662/05.05.2016 όµοια, του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου,
την υπ’αριθ.81/2015 Μελέτη, η οποία συντάχθηκε από το Τµήµα Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.1051/13.01.
2016 ∆ιακήρυξη της εν λόγω προµήθειας, την υπ’αριθ.πρωτ.1052/13.01.
2016 Περίληψη της ανωτέρω ∆ιακήρυξης, τα υπ’αριθ.1 & 2/26.02.2016
και 3/22.03.2016 Πρακτικά διαγωνισµού, το γεγονός ότι ο ηλεκτρονικός
διεθνής διαγωνισµός της εν λόγω προµήθειας, που είχε ως καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τις 22.02.2016, απέβη άγονος, την υπ’
αριθ.90/2016 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), περί παροχής σύµφωνης γνώµης για τη προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης υπό τον όρο της µη ουσιώδους
τροποποίησης των όρων της ανωτέρω διακήρυξης διαγωνισµού που
προηγήθηκε, το γεγονός ότι συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θα επιφέρουν δυσµενείς επιπτώσεις στις Υπηρεσίες του ∆ήµου Αιγιαλείας, στην οµαλή
λειτουργία των Παιδικών Σταθµών και στη θέρµανση των Σχολείων, καθώς επίσης και τις διατάξεις του εδ.α της παρ.1 του άρθρου 25 του Π.∆.
60/2007 (Φ.Ε.Κ.64/τ.Α/16.03.2007), «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005», της περ.δδ του εδ.γ της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4013/2011 (Φ.Ε.Κ.204/τ.Α/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», των παρ.1 & 2 του άρθρου 52 του Ν.4389/
2016 (Φ.Ε.Κ.94/τ.Α/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες 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 είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας, 3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική
συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος
δηλώνει «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], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
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Τη προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της υπ’αριθ.πρωτ.1051/13.01.2016 ∆ιακήρυξης ∆ιαγωνισµού, για την επιλογή του αναδόχου που θα πραγµατοποιήσει την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για τις
ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών του Προσώπων και
των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης για τα έτη
2016-2017», σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδ.α της παρ.1 του άρθρου 25
του Π.∆.60/2007 (Φ.Ε.Κ.64/τ.Α/16.03.2007), ως προς την ΟΜΑ∆Α Α
(ΚΑΥΣΙΜΑ), προϋπολογισµού 929.822,50 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α., ενώ για την ΟΜΑ∆Α Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ), προϋπολογισµού
73.444,64 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., θα επαναπροκηρυχθεί ο
διαγωνισµός κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµοδίου οργάνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 368/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:373
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης
της προµήθειας φαρµακευτικού υλικού των Νοµικών Προσώπων και του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµητρίου
Καΐτσα, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α)την υπ’αριθ.3/26-3-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών των ∆ήµων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων,
β)την υπ’αριθ.16/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» και
γ)την υπ’αριθ.55/2016 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Παρακαλείσθε όπως:
Εγκρίνεται την τεχνική έκθεση, τον προϋπολογισµό αυτής και
τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού, Νοµικών Προσώπων και του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους
2016».
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του άρθρου 209 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της τεχνικής έκθεσης ανέρχεται
στο ποσόν των 6.025,70 € µε Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των νοµικών προσώπων και του ∆ήµου Αιγιαλείας του οικονοµικού έτους 2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµητρίου Καΐτσα και έλαβε υπόψη
του τις υπ’αριθ.16 & 55/2016 αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» & της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.) αντίστοιχα, τις υπ’αριθ.Α590/01.06.2016, Α-39/22.01.2016 & την από 16.03.2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και των ανωτέρω Ν.Π.∆.∆. αντίστοιχα, την Τεχνική
Έκθεση που αφορά την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού, η οποία συντάχθηκε από την κα Αµαλία Κούρτη, υπάλληλο του ανωτέρω Τµήµατος, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.3/26.03.2013 Εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών περί ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών
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των ∆ήµων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων, της υπ’αριθ.11389/
1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/
23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»,
του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 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
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας,
3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο
οποίος δηλώνει «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], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού, Νοµικών Προσώπων και του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2016»..
2)Της Τεχνικής Έκθεσης της ανωτέρω προµήθειας, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, κα Αµαλία Κούρτη.
3)Του προϋπολογισµού της παραπάνω προµήθειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτών (6.025,70 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει
τους Κ.Α.15-6681 (2.713,07 €), 10-6681 (995,20 €) και 64.08.02
(2.317,43 €) προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 αντίστοιχα, του
∆ήµου Αιγιαλείας και των Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» & της
∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (∆Η.Κ.ΕΠ.Α.).
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθ.
11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.
185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.
2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 373/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016

Αριθ.Απόφ.:375
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Ορισµός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «∆ιαµόρφωση πλατείας στον οικισµό Καµαρών», προϋπολογισµού 52.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. του πρώην ∆ήµου Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) 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:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/Β/7-11-2011).
3.
Την υπ’αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο
61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το άρθρο 199 παρ.1 Α14 του Ν.4281/2014 µε το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4281/
2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014, ορίζεται η 1-32015.
8.
Τον φάκελο του έργου: «∆ιαµόρφωση πλατείας στον οικισµό Καµαρών», προϋπολογισµού 52.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. του πρώην ∆ήµου
Ερινεού.
9.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή των παραπάνω
έργων της παρ.8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισµό µικρότερο του
1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008, το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το
άρθρο 61 του Ν.4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν.4024/ 2011:
1.
Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
της.
2.
Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε το υπ’αριθ.πρωτ.19318/
22-06-2016 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας.
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Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’αριθ.πρωτ.18180/14-06-2016
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης της ανακοίνωσης, το υπ’αριθ.
Πρωτ.19318/22-06-2016 Πρακτικό Κλήρωσης».
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 ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «∆ιαµόρφωση πλατείας
στον οικισµό Καµαρών», τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών
του, την υπ’αριθ.πρωτ.18180/14.06.2016 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό
Ανάρτησης, το υπ’αριθ.πρωτ.19318/22.06.2016 Πρακτικό Κλήρωσης της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και
τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.
06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 37 του
Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015
(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016
(Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/21-22.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16 του Π.∆.171/1987
(Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν
και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/
14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 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
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας,
3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
4

Τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«∆ιαµόρφωση πλατείας στον οικισµό Καµαρών», προϋπολογισµού
52.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. του πρώην ∆ήµου Ερινεού, η οποία απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος.
2)Ηλίας Ντόκος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3)Κων/νος ∆ιαµαντόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Βασίλειος ∆ρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
3)Φώτιος Κουρτάκης, Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 375/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016

Αριθ.Απόφ.:376
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Ορισµός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) 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:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/Β/7-11-2011).
3.
Την υπ’αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο
61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το άρθρο 199 παρ.1 Α14 του Ν.4281/2014 µε το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4281/
2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4320/2015 άρθρο 37, το Ν.4354/2015 άρθρο 5, την
παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016, το Ν.4380/2016 άρθρο 3, τροποποιείται ως ακολούθως: «Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους
Β’ αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού» (άρθρο 2 του Ν.4392/2016).
8.
Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Αιγίου», µε τελική δαπάνη 8.720,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
9.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή των παραπάνω
έργων της παρ.8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισµό µικρότερο του
1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008, τον Ν.4281/2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.
4281/2014 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4320/2015 άρθρο 37, το Ν.
4354/2015 άρθρο 5 και την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/16, το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.
4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν.4024/ 2011,
1.
Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
της.
2.
Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που προέκυ3

ψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε το υπ’αριθ.πρωτ.18783/
17-06-2016 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’αριθ.πρωτ.17773/10-06-2016
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης της ανακοίνωσης, το υπ’αριθ.
Πρωτ.18783/17-06-2016 Πρακτικό Κλήρωσης και το Τεχνικό ∆ελτίο 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 την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού
Νεκροταφείου Αιγίου», τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών
του, την υπ’αριθ.πρωτ.17773/10.06.2016 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό
Ανάρτησης, το υπ’αριθ.πρωτ.18783/17.06.2016 Πρακτικό Κλήρωσης της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και
τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.
06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 37 του
Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015
(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016
(Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/21-22.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16 του Π.∆.171/1987
(Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν
και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/
14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» 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
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµ4

βουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας,
3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Αιγίου», η οποία απαρτίζεται από
τους κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος.
2)Βασίλειος ∆ρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3.
3)Κων/νος ∆ιαµαντόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Ευστράτιος Βαρδάκης, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Χαράλαµπος Στεφανίδης, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3.
3)Κων/νος Σταυρουλόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.3.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 376/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016

Αριθ.Απόφ.:377
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) 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:
«Στις 20-11-2015 υπογράφθηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο του ανωτέρω
έργου
µε
αρ.πρ.43261/20-11-2015
και
Α∆ΑΜ
15SYMV003350852 2015-11-23. Η αρχική προθεσµία είχε καθοριστεί
σε τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ήτοι µέχρι 20-2-2016. Χορηγήθηκε 1η παράταση του έργου (αριθµός απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 115/2016 µε Α∆Α 795ΜΩ6ΧΚ7Ο) από 20-2-2016 έως και 20/05/2016. Έχει γίνει ∆ιακοπή Εργασιών
µε την αρ.πρωτ.9236/08-04-2016 Απόφαση µε Α∆Α ΩΨΝ3Ω6Χ-Λ5Ε από 31-03-2016, λόγω µη πληρωµής του 1ου λογαριασµού-πιστοποίησης
(υποβλήθηκε την 07-12-2015 και έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την 2912-2015 από την Υπηρεσία µας). Από την υποβολή (07-12-2015) του εν
λόγω 1ου λογαριασµού-πιστοποίησης έχει παρέλθει χρόνος άνω του διµήνου χωρίς µέχρι σήµερα να έχει πληρωθεί όπως ορίζει ο Ν.3669/2008 άρθρο 53 παρ.9.
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου µε την αρ.πρ.14744/20-05-2016 εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητά την 2η παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου, κατά 2 µήνες (από 20-05-2016 έως 20-07-2016).
Με την απόφαση 110/2015 µε Α∆Α: 7ΧΝΧΩ6Χ-4Θ∆ της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και
τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος και ορίσθηκε, µέσω της εγκριθείσας ∆ιακήρυξης, η διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας να γίνει την 25-06-2015, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης.
Το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε
στις 25-06-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η
Εταιρεία «Γεώργιος Β. Καψής» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (ενδεικτικά µέση έκπτωση έξι 6%).
Με την απόφαση 224/2015 µε Α∆Α: 6ΟΑΡΩ6Χ-ΡΞ3 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού
και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην Εταιρεία «Γεώργιος Β. Καψής» και το µε αριθµ.Πρωτ.105542/11524/10-09-2015 και
Α∆Α: ΨΟΜΣΟΡ1Φ-49Ψ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για
τον έλεγχο νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης.
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:17465/21-10-2015 Α∆Α:
716Ε4653ΠΓ-ΖΞΠ του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙ-
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ΜΩΝ του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου.
Με το αρ.πρ.21407/05-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων µας γνωστοποιήθηκε ότι: «στο
υπό έγκριση σχέδιο του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) µετά από σχετική συνεργασία µε
την Ε.Ε. κατέστη δυνατόν να συµπεριληφθεί µεταξύ των άλλων και η
δυνατότητα κάλυψης ανειληµµένων υποχρεώσεων του Μέτρου 41 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 από το Μέτρο 19 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουµε ότι, προκειµένου τα επενδυτικά σχέδια να είναι επιλέξιµα για τη µεταφορά τους ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 απαιτείται
να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον
Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) τουλάχιστον ένα ή περισσότερα αιτήµατα πληρωµής που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου». Στην ΑΧΑΪΑ
Α.Ε. έχουµε υποβάλλει εµπρόθεσµα λογαριασµό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο του 20%.
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 2 ηµερολογιακούς µήνες ήτοι
(από 20-05-2016 έως 20-07-2016), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 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 την υπ’αριθ.115/
2016 προηγούµενη απόφασή του, µε την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1η)
παράταση εκτέλεσης του έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης
του ∆ήµου Αιγιαλείας», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.
14744/20.05.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη
δεύτερης (2ης) παράτασης περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και
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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας, 3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆ηµητρίου
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Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος δηλώνει «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], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», κατά δύο (2) ηµερολογιακές µήνες, ήτοι από 20.05.2016 έως 20.
07.2016), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 377/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016

Αριθ.Απόφ.:378
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) 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:
«Η ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», µε αίτησή της µε αριθ.πρωτ.14537/19-52016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά εξήντα ηµέρες.
Την 29-02-2016 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 11.970,00 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή
µέχρι την 30-3-2016.
Με την µε αρ.194/2016 (Α∆Α:ΩΤΦΠΩ6Χ-ΛΛ6) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 30-5-2016.
Με την υπ’αριθµ.πρωτ.14537/19-5-2016, η ανάδοχος ζήτησε τη
παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 30-7-2016, διότι 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 την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008,
την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, 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 την υπ’αριθ.194/
2016 προηγούµενη απόφασή του, τους λόγους που εκθέτει στην υπ’αριθ.
πρωτ.14537/19.05.2016 αίτησή της η ανάδοχος του έργου: «Επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», την ανάγκη δεύτερης
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
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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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
2)Νικόλαος Θανασούλιας, 3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ.
∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος δηλώνει «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], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως 30.07.2016, προκειµένου
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 378/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016

Αριθ.Απόφ.:379
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και
αναβάθµιση παλαιού µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ.Παρασκευής ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) 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:
«Στις 20-11-2015 υπογράφθηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο του ανωτέρω
έργου
µε
αρ.πρ.43262/20-11-2015
και
Α∆ΑΜ
15SYMV003346400 2015-11-20. Η αρχική προθεσµία είχε καθοριστεί
σε τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ήτοι µέχρι 20-2-2016. Χορηγήθηκε 1η παράταση (αριθµός απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου 114/2016 µε Α∆Α 75Α0Ω6Χ-ΙΣΕ) από 20-022016 έως και 20/05/2016.
Έχει γίνει ∆ιακοπή Εργασιών µε την αρ.πρ. απόφαση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας 13089/16-05-2016 µε Α∆Α ΩΕΛ8Ω6Χ-Β6Π από 0905-2016 λόγο µη πληρωµής του 2ου λογαριασµού-πιστοποίησης (υποβλήθηκε την 08-02-2016 και έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την 19-02-2016 από την Υπηρεσία µας) καθώς έχει παρέλθει χρόνος άνω του διµήνου χωρίς µέχρι σήµερα να έχει πληρωθεί όπως ορίζει ο Ν.3669/2008 άρθρο 53
παρ.9.
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου µε την αρ.πρ.14579/19-05-2016 εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητά ισόχρονη παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου λόγω µη πληρωµής του 2ου λογαριασµού.
Με την υπ’αριθµ.679/2013 µε Α∆Α: ΒΙ6ΤΩ6Χ-7Μ5 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας έγινε η αποδοχή των όρων ένταξης
και του καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης (Απόφαση ∆.Σ. αρ.143/
2014 µε Α∆Α: ΒΙΚ5Ω6Χ-Χ59).
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:26042/16-12-2014 (Α∆Α:
Ω758Β-Ξ69) του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η προέγκριση δηµοπράτησης του παραπάνω έργου.
Με την αρ. απόφαση 112/2015 (Α∆Α: ΩΨ46Ω6Χ-5Λ9) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας
και τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος και
ορίσθηκε, µέσω της εγκριθείσας ∆ιακήρυξης, η διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας να γίνει την 18-06-2015, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης.
Το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε
στις 18-06-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η
Εταιρεία «Αφοί Κ. Ασηµακόπουλοι» που προσέφερε µέση έκπτωση ΕΞΙ
6%. Με την απόφαση 211/2015 µε Α∆Α: 73ΙΨΩ6Χ-ΝΚ8 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού
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και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην Εταιρεία «Αφοί
Κ. Ασηµακόπουλοι» και το µε αριθµ.Πρωτ.106252/11607/10-09-2015
και Α∆Α: ΩΧΡ9ΟΡ1Φ-206) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγινε ο έλεγχος νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης.
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:17464/21-10-2015 Α∆Α:
64ΨΟ4653ΠΓ-Α0∆ του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου.
Με το αρ.πρ.21407/05-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων µας γνωστοποιήθηκε ότι: «στο
υπό έγκριση σχέδιο του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) µετά από σχετική συνεργασία µε
την Ε.Ε. κατέστη δυνατόν να συµπεριληφθεί µεταξύ των άλλων και η
δυνατότητα κάλυψης ανειληµµένων υποχρεώσεων του Μέτρου 41 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 από το Μέτρο 19 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουµε ότι, προκειµένου τα επενδυτικά σχέδια να είναι επιλέξιµα για τη µεταφορά τους ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 απαιτείται
να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον
Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) τουλάχιστον ένα ή περισσότερα αιτήµατα πληρωµής που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου». Το ποσό που έχει
πληρωθεί ο ανάδοχος, όπως αυτό προκύπτει από την απόδειξη εξόφλησης του 1ου λογαριασµού µε αριθµό τιµολογίου 30/9-12-2015 υπερβαίνει
το ανωτέρω ποσοστό 20%.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου για ισόχρονο διάστηµα από την από 09-05-2016 ηµεροµηνία επίδοσης της δήλωσης ∆ιακοπής εργασιών
µέχρι την πληρωµή του 2ου λογαριασµού (όποτε αυτή πραγµατοποιηθεί),
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 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 την υπ’αριθ.114/
2016 προηγούµενη απόφασή του µε την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1η)
παράταση του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας
και αναβάθµιση παλαιού µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ.Παρασκευής ∆ήµου Αιγιαλείας», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’αριθ.
πρωτ.14579/19.05.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την
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ανάγκη δεύτερης (2ης) παράτασης της προθεσµίας περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας, 3)∆ηµήτριος Μπούρδος και
4)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθµιση παλαιού µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ.Παρασκευής
∆ήµου Αιγιαλείας», για ισόχρονο διάστηµα από την από 09.05.2016, ηµεροµηνία επίδοσης της δήλωσης διακοπής εργασιών µέχρι την πληρωµή
του δεύτερου (2ου) λογαριασµού (όποτε αυτή πραγµατοποιηθεί), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 379/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:380
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή
σπασιµάτων δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ανδρέας
Τσιγκρής, Πολιτικός Μηχανικός µε Β’ Βαθµό, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων
Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
3. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου
«Επισκευή σπασιµάτων δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Συµπολιτείας» του
∆ήµου Αιγιαλείας το οποίο εκτελείται µε την αριθ.5/2016 µελέτη
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ανάδοχο τον Ε.∆.Ε. Ανδρέα Γιαννικόπουλο.
Εισηγούµαι
ου
Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης, του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, ο οποίος συντάχθηκε
αφενός για την ανάλωση απρόβλεπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή
σφαλµάτων της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, αφετέρου δε, για την οικονοµική τακτοποίηση
της επί πλέον δαπάνης λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23%
σε 24% για τις τιµολογηθείσες εργασίες µετά την 01.06.2016.
Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. είναι τελικής δαπάνης 38.001,78 € και παρουσιάζει υπέρβαση 201,78 €, ήτοι 0,53% ως προς τη συµβατική δαπάνη του
έργου, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.».
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 τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύµβασης του έργου: «Επισκευή σπασιµάτων δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Συµπολιτείας», την Αιτιολογική Έκθεση, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 57
του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θα-
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νασούλιας, 3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης του έργου «Επισκευή σπασιµάτων δικτύων ύδρευσης ∆.Ε. Συµπολιτείας», σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3
του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, ο οποίος συντάχθηκε αφενός για την αναλωση απρόβλεπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλµάτων της
προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
αφετέρου δε, για την οικονοµική τακτοποίηση της επί πλέον δαπάνης λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% για τις τιµολογηθείσες εργασίες µετά την 01.06.2016.
Ο πρώτο (1ος) Α.Π.Ε. είναι τελικής δαπάνης 38.001,78 € και παρουσιάζει υπέρβαση 201,78 €, ήτοι 0,53% ως προς τη συµβατική δαπάνη
του έργου, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 380/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:381
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)

2

Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει
ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων
Έργων.
2. Τον Ν.3263/2004 και τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 57
του Ν.3669/2008.
3. Την αριθ.77/2015 µελέτη της Τ.Υ. του ∆ήµου Αιγιαλείας µε ανάδοχο τον κ. Γκουλιούµη Ζήσιµο.
4. Την έγκριση της ανωτέρω µελέτης µε την απόφαση υπ’αρ.663/2015
(Α∆Α: 6Α5ΙΩ6Χ-ΟΦΝ) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία
επικυρώθηκε
µε την
υπ’αρ.171257/17555/22-12-2015
(Α∆Α:
Ω6ΗΠΟΡ1Φ-ΝΒ6) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου η οποία πρωτοκολλήθηκε
στο ∆ήµο µας στις 04-01-2016 µε αρ.πρ.56/04-01-2016.
5. Την υπ’αριθ.03/2016 (Α∆Α: 7ΖΗΣΩ6Χ-ΝΒΣ) µε Α∆ΑΜ:
16REQ003777036 2016-02-05 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Αιγιαλείας, περί ανάθεσης του συγκεκριµένου έργου, έγκρισης
δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
6. Την αρ.03/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου
Αιγιαλείας (Α∆Α: 7ΖΗΣΩ6Χ-ΝΒΣ) όπως εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
14163/1449/11.02.2016 (Α∆Α:ΩΞ02ΟΡ1Φ-4Α∆) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, µε
την οποία έγινε η ανάθεση του εν λόγω έργου.
7. Τον εγκεκριµένο 1ου Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
8. Την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
9. Τον 2ο Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) οποίος συντάχθηκε για την τακτοποίηση λόγω αλλαγής του
Φ.Π.Α. σε 24%.
Εισηγούµαι
ου
Την έγκριση του 2 τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού πίνακα
εργασιών (2ου Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 57 του Ν.3669/2008 για την τακτοποίηση της δαπάνης λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ο 2ος Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 11.984,56 µε
Φ.Π.Α. παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά
15,02 ευρώ λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α. αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό
του προϋπολογισµού της µελέτης ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των
12.600,00».
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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.277/
2016 προηγούµενη απόφασή του, µε την οποία εγκρίθηκε ο πρώτος (1ος)
Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. ∆ιακοπτού», τον δεύτερο (2ο) Τακτοποιητικό-Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου, την Αιτιολογική Έκθεση, την αύξηση του
Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 57
του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας, 3)∆ηµήτριος Μπούρδος και 4)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆ηµητρίου
Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος δηλώνει «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], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του δεύτερου (2ου) Τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων ∆.Ε. ∆ιακοπτού», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για την τακτοποίηση της δαπάνης λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
Ο δεύτερος (2ος) Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
11.984,56 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., παρουσιάζοντας αύξηση
σε σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά 15,02 €, λόγω της αλλαγής του
Φ.Π.Α. αλλά δεν υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισµού της µελέτης, ο
οποίος ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 381/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:382
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό
Ανδρ.Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, ∆.Κ.Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Ανδρέας Θ. Τσιγκρής, Πολιτικός Μηχανικός µε Β΄ Βαθµό, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
3. Την υπ’αριθ.57/2014 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έργο « Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό
Ανδρ.Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, ∆.Κ.Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας».
4. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
5. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).
6. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
Εισηγούµαι
ου
Την έγκριση του 2 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/08.
Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάσσεται ώστε να συµπεριλάβει την µεταβολή
των ποσοτήτων λόγω ακριβέστερων επιµετρήσεων, οι οποίες προέκυψαν
έπειτα από την συνολική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και
των πραγµατικών δεδοµένων που ελήφθησαν υπόψη κατά την πορεία
των εργασιών και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια
της σύνταξης της µελέτης.
Οι προκύπτουσες επιπλέον ποσότητες προέκυψαν από προµετρητικά σφάλµατα, αφού η επιµέτρηση τους ήταν δυσχερής κατά το στάδιο
σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης αλλά και. από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών.
Οι προκύπτουσες επί έλαττον ποσότητες προέκυψαν από προµετρητικά σφάλµατα, από πραγµατικά στοιχεία που ελήφθησαν κατά την
πορεία των εργασιών και από εργασίες που κρίθηκαν µη αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεστούν χωρίς να επηρεάζουν την οµαλή εκτέλεση
των εργασιών και χωρίς να συµβάλλουν στην µη σωστή και άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Η προκύπτουσα πρόσθετη δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται µόνον από το κονδύλιο των απροβλέπτων.
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Η επί έλασσον δαπάνη που προκύπτει δεν απορροφάται σε καµία
εργασία και παραµένει αδιάθετη.
Επιπλέον στον 2ο Α.Π.Ε. περιλαµβάνεται και η διαφορά δαπάνης
που προέκυψε από την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%.
Ο 2ος Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 252.394,20 €, εκ
των οποίων 199.900,76 € για εργασίες, 2,36 € για απρόβλεπτα, 43.271,87
€ για Φ.Π.Α.23%, 4.133,20 € για Φ.Π.Α.24% και 5.086,01 € για αναθεώρηση και απρόβλεπτα και είναι µειωτικός µε τη δαπάνη της αρχικής σύµβασης κατά 198,85 €».
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.728/
2015 προηγούµενη απόφασή του, µε την οποία εγκρίθηκε ο πρώτος (1ος)
Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ.Λόντου
έως οδό Παναγιωτοπούλου, ∆.Κ.Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας», τον δεύτερο
(2ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του εν λόγω έργου, την Αιτιολογική Έκθεση, την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%, καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας και 3)∆ηµήτριος Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ.
Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου, ∆.Κ.Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008.
Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάσσεται ώστε να συµπεριλάβει τη µεταβολή των
ποσοτήτων λόγω ακριβέστερων επιµετρήσεων, οι οποίες προέκυψαν έπειτα από τη συνολική αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης και των
πραγµατικών δεδοµένων που ελήφθησαν υπόψη κατά την πορεία των εργασιών και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τη διάρκεια της σύνταξης της µελέτης.
Οι προκύπτουσες επιπλέον ποσότητες προέκυψαν από προµετρητικά σφάλµατα, αφού η επιµέτρηση τους ήταν δυσχερής κατά το στάδιο
σύνταξης των τευχών δηµοπράτησης αλλά και από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών.
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Οι προκύπτουσες επί έλαττον ποσότητες προέκυψαν από προµετρητικά σφάλµατα, από πραγµατικά στοιχεία που ελήφθησαν κατά τη πορεία των εργασιών και από εργασίες που κρίθηκαν µη αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεστούν χωρίς να επηρεάζουν την οµαλή εκτέλεση των
εργασιών και χωρίς να συµβάλλουν στη µη σωστή και άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Η προκύπτουσα πρόσθετη δαπάνη των επιπλέον εργασιών καλύπτεται µόνον από το κονδύλιο των απροβλέπτων.
Η επί έλασσον δαπάνη που προκύπτει δεν απορροφάται σε καµία
εργασία και παραµένει αδιάθετη.
Επιπλέον στον 2ο Α.Π.Ε. περιλαµβάνεται και η διαφορά δαπάνης
που προέκυψε από την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
Ο 2ος Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 252.394,20 €, εκ
των οποίων 199.900,76 € για εργασίες, 2,36 € για απρόβλεπτα, 43.271,87
€ για Φ.Π.Α.23%, 4.133,20 € για Φ.Π.Α.24% και 5.086,01 € για αναθεώρηση και απρόβλεπτα και είναι µειωτικός µε τη δαπάνη της αρχικής σύµβασης κατά 198,85 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 382/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:383
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)

2

Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει την Αιτιολογική Έκθεση του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας», η οποία έχει ως εξής:
«Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να τακτοποιήσει την αλλαγή
του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% χωρίς καµία αλλαγή στις εγκεκριµένες ποσότητες του 1ου Α.Π.Ε.
Η συνολική δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 11.986,73 € µε Φ.Π.Α. δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση από το συµβατικό προϋπολογισµό κατά 17,05 € το οποίο προέρχεται από τη διαφορά του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και δεν υπερβαίνει την αρχικώς εγκεκριµένη πίστωση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Αιτιολογική
Έκθεση του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας» και
έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.279/2016 προηγούµενη απόφασή του, µε
την οποία εγκρίθηκε ο πρώτος (1ος) Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, τον δεύτερο (2ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, την αύξηση του Φ.Π.Α. από
23% σε 24%, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/
2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Νικόλαος Θανασούλιας και
3)∆ηµήτριος Μπούρδος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος δηλώνει
«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], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
∆.Ε. Συµπολιτείας», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.
3669/2008, για την τακτοποίηση της δαπάνης λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α.
από 23% σε 24%.
Ο δεύτερος (2ος) Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσό των
11.986,73 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., παρουσιάζοντας αύξηση
σε σχέση µε την αρχική σύµβαση κατά 17,05 €, λόγω της αλλαγής του
Φ.Π.Α. αλλά δεν υπερβαίνει την αρχικώς εγκεκριµένη πίστωση.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 383/2016.
O Γραµµατέας

4

Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:394
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)

2

Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Κοιµητήριο Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό όγδοο (38ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Κοιµητήριο Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο
έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το έργο «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Κοιµητήριο Αιγίου»,
προϋπολογισµού δαπάνης 20.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.23%, εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τον πλήρη φάκελο της µελέτης του ανωτέρω
έργου, αριθµός µελέτης 47/2013 που συνέταξε η Τ.Υ. του ∆ήµου,
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.271/2013 (Α∆Α:ΒΕΖΛΩ6Χ-0ΣΝ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που επικυρώθηκε µε την υπ’
αριθ.66009/7319/26-6-2013 (Α∆Α:ΒΕΖΖΟΡ1Φ-6Μ7) εγκριτική
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου.
2. Το έργο ανατέθηκε µε πρόχειρο διαγωνισµό στο ΘΕΟΦΑΝΗ ΧΕΙΜΑΡΓΙΩΤΗ µε την υπ’αριθ.251/2013 (ΒΛ9ΡΩ6Χ-ΞΒ3) απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που κατακύρωσε
την εν λόγω ανάθεση και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.107316/11212/
1-10-2013 (Α∆Α:ΒΛΛΠΟΡ1Φ-9Ο6) εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε επιτευχθείσα έκπτωση είκοσι επτά τοις εκατό (27%) επί των τιµών
µονάδος του τιµολογίου της µελέτης.
3. Η υπογραφή της συµβάσεως-συµφωνητικού έγινε την 26/11/2013
µε αριθ.πρωτ.50597/26-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΤΩ6Χ-359).
4. Η έναρξη εργασιών έγινε την 26-11-2013.
5. Η αρχική προθεσµία περαιώσεως του έργου, είναι εξήντα (60) Η.
Η., από την υπογραφή του συµφωνητικού δηλαδή την 24-01-2014.
6. Το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα την 23-01-2014 σύµφωνα µε την
από 02-04-2014 .
7. Η αρχική εγκεκριµένη δαπάνη της συµβάσεως ανέρχεται σε
19.185,74 € συν Φ.Π.Α.23% ήτοι 23.598,46 € (συνυπολογιζόµενα
η έκπτωση, το Ο.Ε. & Γ.Ε., το σύνολο των εργασιών, τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση).
8. Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 11.871,36
€ για εργασίες, µειωµένος κατά: 11.871,36-11.871,36 = 0,00 € ως
προς την αρχική σύµβαση. Είναι σε ισοζύγιο µε τον συµβατικό
προϋπολογισµό του έργου (µε τον Φ.Π.Α. 23%) ως κάτωθι:
14.601,77 - 14.601,77 = 0,00 € (ήτοι ποσοστό 0,00%).
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9. Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.290/09-04-2014 (ΒΙ0ΒΩ6Χ-Ζ4Η) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισµού
Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου.
10.Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ (Κ.Α.45-7326.005) του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού του 2014.
Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά,
ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιµέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι
οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαµβάνει ποσοτικά
και τις µεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την
ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.
Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του
Π.∆.609/85 περί υποχρεωτικής συντήρησης που ορίζεται σε 15 µήνες,
διάστηµα το οποίο έχει παρέλθει, εισηγούµαστε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.
Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όµοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή τεχνικών έργων στο Κοιµητήριο Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και
από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 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) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων 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», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2)Νικόλαος Θανασούλιας,
µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.
1)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου και 2)Χρήστου Λαϊνά, 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], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων στο Κοιµητήριο Αιγίου»,
4

όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 394/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:395
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση κουφωµάτων στο Νηπιαγωγείο Τ.Κ.Κουλούρας ∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό ένατο (39ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωµάτων στο Νηπιαγωγείο Τ.Κ.Κουλούρας ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από
την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τ.Κ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ∆.Ε. ΑΙΓΙΟΥ», προϋπολογισµού δαπάνης 12.00,00 € µε τον Φ.Π.Α.23%, εκτελέσθηκε σύµφωνα µε
τον πλήρη φάκελο της µελέτης του ανωτέρω έργου, αριθµός µελέτης 52/2013 που συνέταξε η Τ.Υ. του ∆ήµου, εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ.338/2013 (Α∆Α: ΒΛΠΠΩ6Χ-Ω1Ξ) απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που επικυρώθηκε µε την υπ’αριθ.84209/9304/2-82013 (Α∆Α:ΒΛΩ7ΟΡ1Φ-ΗΥ0) εγκριτική της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2. Το έργο ανατέθηκε µε απ’ ευθείας ανάθεση στον ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ µε την υπ’αριθ.294/2013 (ΒΛΛΡΩ6Χ-ΦΚΖ)
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που κατακύρωσε την εν λόγω ανάθεση και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
125426/12610/4-11-2013 (Α∆Α:ΒΛ1ΟΟΡ1Φ-ΒΒΒ) εγκριτική της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου µε επιτευχθείσα έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί των τιµών µονάδος του τιµολογίου της µελέτης.
3. Η υπογραφή της συµβάσεως-συµφωνητικού έγινε την 02/12/2013
µε αριθ.πρωτ.51406/02-12-2013 (Α∆Α:ΒΛ0ΝΩ6Χ-ΖΧΖ).
4. Η έναρξη εργασιών έγινε την 02-12-2013.
5. Η αρχική προθεσµία περαιώσεως του έργου, είναι τριάντα (30) Η.
Η., από την υπογραφή του συµφωνητικού δηλαδή την 31-12-2013.
6. Το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα την 31-12-2013 σύµφωνα µε την
υπ’αριθµ.Πρωτ.1480/14-01-2014 βεβαίωση περαίωσης.
7. Η αρχική εγκεκριµένη δαπάνη της συµβάσεως ανέρχεται σε
9.457,66 € συν Φ.Π.Α.23% ήτοι 11.632,92 € (συνυπολογιζόµενα η
έκπτωση, το σύνολο των εργασιών και τα απρόβλεπτα).
8. Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 9.457,66
€ για εργασίες, µειωµένος κατά: 9.457,66-9.457,66 = 0,00 € ως
προς την αρχική σύµβαση. Είναι σε ισοζύγιο µε τον συµβατικό
προϋπολογισµό του έργου (µε τον Φ.Π.Α.23%) ως κάτωθι:
11.632,92-11.632,92 = 0,00 € (ήτοι ποσοστό 0,00%).
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9. Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.76/2014 (ΒΙΡ5Ω6Χ-ΖΣΓ) απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
10. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ (Κ.Α.30-7321.011) του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού του 2013.
Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά,
ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιµέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι
οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαµβάνει ποσοτικά
και τις µεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την
ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.
Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του
Π.∆.609/85 περί υποχρεωτικής συντήρησης που ορίζεται σε 15 µήνες,
διάστηµα το οποίο έχει παρέλθει, εισηγούµαστε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.
Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όµοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωµάτων στο Νηπιαγωγείο Τ.Κ.Κουλούρας ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης
και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 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) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.
223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων 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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και
2)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου και 2)Χρήστου Λαϊνά, 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], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωµάτων στο Νηπιαγωγείο Τ.Κ.
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Κουλούρας ∆.Ε. Αιγίου», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 395/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:396
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσεων και τοποθέτηση προκατασκευασµένων αιθουσών στο 4ο ∆.Σ. Αιγίου και Γ.Ε.Λ. Καµαρών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό (40ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων και τοποθέτηση προκατασκευασµένων αιθουσών στο 4ο ∆.Σ. Αιγίου και Γ.Ε.Λ. Καµαρών», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από
τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 4ο ∆Σ ΚΑΙ ΓΕΛ ΚΑΜΑΡΩΝ», προϋπολογισµού δαπάνης 24.846,00 € µε τον Φ.Π.Α.
23%, εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τον πλήρη φάκελο της µελέτης του
ανωτέρω έργου, αριθµός µελέτης 59/2013 που συνέταξε η Τ.Υ. του
∆ήµου, εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.333/2013 (Α∆Α:ΒΛΠΠΩ6ΧΗΞ3) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που επικυρώθηκε µε
την υπ’αριθ.84219/9307/2-8-2013 (Α∆Α:ΒΛΩ7ΟΡ1Φ-ΙΨΞ) εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2. Το έργο ανατέθηκε µε πρόχειρο διαγωνισµό στον ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ µε την υπ’αριθ.314/2013 (ΒΛ1ΨΩ6Χ-∆6Ο) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που κατακύρωσε την εν λόγω ανάθεση και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
142503/13844/09-12-2013 (Α∆Α:ΒΛΓ7ΟΡ1Φ-Μ24) εγκριτική της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου µε επιτευχθείσα έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί των τιµών µονάδος του τιµολογίου της µελέτης.
3. Η υπογραφή της συµβάσεως-συµφωνητικού έγινε την 07/04/2014
µε αριθ.πρωτ.13727/07-04-2014 (Α∆Α:ΒΙΗΥΩ6Χ-Ο3Α).
4. Η έναρξη εργασιών έγινε την 07-04-2014.
5. Η αρχική προθεσµία περαιώσεως του έργου, είναι τριάντα (30) Η.
Η., από την υπογραφή του συµφωνητικού δηλαδή την 31-12-2013.
6. Με την υπ’αριθµ.367/18-6-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου, µέχρι
την 25-06-2014.
7. Το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα την 25-06-2014 σύµφωνα µε την
υπ’αριθµ.Πρωτ.33575/25-08-2014 βεβαίωση περαίωσης.
8. Η αρχική εγκεκριµένη δαπάνη της συµβάσεως ανέρχεται σε
19.185,74 € συν Φ.Π.Α.23% ήτοι 23.598,46 € (συνυπολογιζόµενα
η έκπτωση, το Ο.Ε. & Γ.Ε., το σύνολο των εργασιών, τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση).
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9. Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 19.185,74
€ για εργασίες, µειωµένος κατά: 19.185,74-19.185,74 = 0,00 € ως
προς την αρχική σύµβαση. Είναι σε ισοζύγιο µε τον συµβατικό
προϋπολογισµό του έργου (µε τον Φ.Π.Α.23%) ως κάτωθι:
23.598,46-23.598,46 = 0,00 € (ήτοι ποσοστό 0,00%).
10.Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.474/30-9-2014 (ΒΥΧΛΩ6Χ-ΨΩΙ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
11.Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ (Κ.Α.30-7321.010) του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού του 2013.
Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά,
ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιµέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι
οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαµβάνει ποσοτικά
και τις µεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την
ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.
Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του
Π.∆.609/85 περί υποχρεωτικής συντήρησης που ορίζεται σε 15 µήνες,
διάστηµα το οποίο έχει παρέλθει, εισηγούµαστε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.
Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όµοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή βάσεων και τοποθέτηση προκατασκευασµένων αιθουσών
στο 4ο ∆.Σ. Αιγίου και Γ.Ε.Λ. Καµαρών», όπως αυτό συντάχθηκε από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από
την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 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) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων»,
του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των
∆ηµοσίων 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», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική
συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
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06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή βάσεων και τοποθέτηση προκατασκευασµένων αιθουσών στο 4ο ∆.Σ. Αιγίου και Γ.Ε.Λ. Καµαρών», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 396/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:397
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό πρώτο (41ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το έργο «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας»,
προϋπολογισµού δαπάνης 10.000,00 € µε τον Φ.Π.Α.23%, εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τον πλήρη φάκελο της µελέτης του ανωτέρω
έργου, αριθµός µελέτης 60/2013 που συνέταξε η Τ.Υ. του ∆ήµου,
εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.336/2013 (Α∆Α:ΒΛΠΠΩ6Χ-ΚΨ7) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που επικυρώθηκε µε την υπ’
αριθ.84201/9301/2-8-2013 (Α∆Α:ΒΛΩ7ΟΡ1Φ-2Κ3) εγκριτική της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου.
2. Το έργο ανατέθηκε µε απ’ ευθείας ανάθεση στον ΧΡΗΣΤΟ ΕΥΘ.
ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟ µε την υπ’αριθ.269/2013 (ΒΛ9ΓΩ6Χ-ΧΩ4) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που κατακύρωσε την εν λόγω ανάθεση και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
110316/11452/27-9-2013 (Α∆Α:ΒΛ9ΝΟΡ1Φ-ΒΥΝ) εγκριτική της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου µε επιτευχθείσα έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί των τιµών µονάδος του τιµολογίου της µελέτης.
3. Η υπογραφή της συµβάσεως-συµφωνητικού έγινε την 18/10/2013
µε αριθ.πρωτ.45269/18-10-2013 (Α∆Α:ΒΛΛ0Ω6Χ-2ΧΤ).
4. Η έναρξη εργασιών έγινε την 18-10-2013.
5. Η αρχική προθεσµία περαιώσεως του έργου, είναι τριάντα (30) Η.
Η., από την υπογραφή του συµφωνητικού δηλαδή την 16-11-2013.
6. Με την υπ’αριθµ.657/11-12-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου, µέχρι την 31-12-2013.
7. Το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα την 31-12-2013 σύµφωνα µε την από 07-04-2014 βεβαίωση περαίωσης.
8. Η αρχική εγκεκριµένη δαπάνη της συµβάσεως ανέρχεται σε
7.886,18 € συν Φ.Π.Α.23% ήτοι 9.700,00 € (συνυπολογιζόµενα η
έκπτωση, το σύνολο των εργασιών και τα απρόβλεπτα).
9. Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 7.886,17
€ για εργασίες, µειωµένος κατά: 7.886,18-7.886,17 = 0,01 € ως
προς την αρχική σύµβαση. Είναι σε ισοζύγιο µε τον συµβατικό
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προϋπολογισµό του έργου (µε τον Φ.Π.Α.23%) ως κάτωθι:
9.700,00-9.699,99 = 0,01 €.
10.Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.76/2015 (7ΟΗΣΩ6Χ-∆9Ξ) απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου.
11. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Κ.Α.307321.007) του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού του 2013.
Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά,
ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιµέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι
οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαµβάνει ποσοτικά
και τις µεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την
ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.
Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του
Π.∆.609/85 περί υποχρεωτικής συντήρησης που ορίζεται σε 15 µήνες,
διάστηµα το οποίο έχει παρέλθει, εισηγούµαστε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.
Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όµοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και
από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 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) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων 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», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2)Νικόλαος Θανασούλιας,
µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.
1)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου και 2)Χρήστου Λαϊνά, 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], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
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Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας»,
όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 397/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:398
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφα1

νόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής
και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε.
Συµπολιτείας-Ερινεού», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΡΙΝΕΟΥ», προϋπολογισµού δαπάνης 10.00,00 € µε τον
Φ.Π.Α.23%, εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τον πλήρη φάκελο της µελέτης του ανωτέρω έργου, αριθµός µελέτης 53/2013 που συνέταξε
η Τ.Υ. του ∆ήµου, εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.337/2013 (Α∆Α:
ΒΛΠΠΩ6Χ-ΕΑ5) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που επικυρώθηκε µε την υπ’αριθ.84207/9303/2-8-2013 (Α∆Α:
ΒΛΩ7ΟΡ1Φ-ΓΥ7) εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2. Το έργο ανατέθηκε µε απ’ ευθείας ανάθεση στον ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΡΩΓΙΑΝΟ µε την υπ’αριθ.270/2013 (ΒΛΛΟΩ6Χ-60Ν) απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που κατακύρωσε την
εν λόγω ανάθεση και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.120637/12222/2210-2013 (Α∆Α:ΒΛΛΘΟΡ1Φ-ΖΥΓ) εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου µε επιτευχθείσα έκπτωση τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των τιµών µονάδος του τιµολογίου της µελέτης.
3. Η υπογραφή της συµβάσεως-συµφωνητικού έγινε την 18/11/2013
µε αριθ.πρωτ.49285/18-11-2013 (Α∆Α:Β1ΤΩ6Χ-∆ΝΩ).
4. Η έναρξη εργασιών έγινε την 18-11-2013.
5. Η αρχική προθεσµία περαιώσεως του έργου, είναι τριάντα (30) Η.
Η., από την υπογραφή του συµφωνητικού δηλαδή την 17-12-2013.
6. Το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα την 17-12-2013 σύµφωνα µε την
υπ’αριθµ.Πρωτ.1478/14-01-2014 βεβαίωση περαίωσης.
7. Η αρχική εγκεκριµένη δαπάνη της συµβάσεως ανέρχεται σε
7.812,09 € συν Φ.Π.Α.23% ήτοι 9.608,87 € (συνυπολογιζόµενα η
έκπτωση, το σύνολο των εργασιών και τα απρόβλεπτα).
8. Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 7.812,09
€ για εργασίες, µειωµένος κατά: 7.812,09-7.812,09 = 0,00 € ως
προς την αρχική σύµβαση. Είναι σε ισοζύγιο µε τον συµβατικό
προϋπολογισµό του έργου (µε τον Φ.Π.Α.23%) ως κάτωθι:
9.608,87-9.608,87 = 0,00 € (ήτοι ποσοστό 0,00%).
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9. Εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.289/2014 (ΒΙ0ΒΩ6Χ-5ΩΠ) απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που ενέκρινε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό
Πίνακα Εργασιών του έργου.
10.Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Κ.Α.307321.009) του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού του 2013.
Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά,
ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιµέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι
οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαµβάνει ποσοτικά
και τις µεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την
ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.
Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του
Π.∆.609/85 περί υποχρεωτικής συντήρησης που ορίζεται σε 15 µήνες,
διάστηµα το οποίο έχει παρέλθει, εισηγούµαστε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.
Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όµοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και
υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο
και από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των
άρθρων 73 & 75 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) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων 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», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2)Νικόλαος Θανασούλιας,
µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.
1)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου και 2)Χρήστου Λαϊνά, 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], εποµένως µε είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
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Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την
επιβλέπουσα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 398/2016.
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
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Ιουνίου 2016
Αριθ.Απόφ.:400
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Μπούνια,
10)∆ιαµάντω 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)Βασίλειο Τοµαρά, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ 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.19547/24.06.2016, 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 του ∆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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ.Μαµουσιάς, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων,
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4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 5)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Γεώργιος Μαγγίνας,
Τ.Κ.Περιθωρίου, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Απόστολος
Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.347 έως και 413)
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Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση της υπ’αριθ.217/2014 απόφασης
∆.Σ. Αιγιαλείας περί παραχώρησης χώρων για τοποθέτηση υποσταθµών
στο πλαίσιο των εργασιών για την υπογειοποίηση δικτύου Μέσης Τάσης
(Μ.Τ.) και Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.) της ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. στο παραλιακό
µέτωπο της πόλης του Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό τέταρτο (44ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Στο Φυσικό Αντικείµενο της υλοποιούµενης από το ∆ήµο Αιγιαλείας Πράξης «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας», η οποία ήταν αρχικά ενταγµένη στο ΕΣΠΑ 2007-2013
µε κωδικό MIS 384102 και συνεχίζεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 µε κωδικό
MIS5000887, περιλαµβάνονται δύο υποέργα:
•
Το Υποέργο 1: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης της παραλίας µε την άνω πόλη» και
•
Το Υποέργο 2: «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης στις οδούς
Φιλοποίµενος, Ζωοδόχου Πηγής, Κωνσταντινουπόλεως και καθέτων οδών».
Με την υπ’ αριθ. 217/2014 απόφασή του (Α∆Α:ΒΙΞΕΩ6ΧΓΣΛ),
το ∆.Σ. Αιγιαλείας αποφάσισε στα πλαίσια της κατασκευής του Υποέργου 2 την έγκριση-αποδοχή, σύµφωνα και µε το άρθρο 185 του Ν.3463/
2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) του αιτήµατος της ∆.Ε.∆.
∆.Η.Ε. Α.Ε. υπ’αριθ.πρωτ.277/04-03-2014 για δωρεάν παραχώρηση σε
χρήση:
Α)Επιφάνειας 42,42 m2 στον Κοινόχρηστο Χώρο στη συµβολή της
οδού Φιλοποίµενος µε την οδό Εισοδίων για κατασκευή Υπόγειου Υ/Σ.
B)Επιφάνειας 24,00 m2 σε ∆ηµοτικό ακίνητο πρώην ιδιοκτησίας Ι.
Κανελλόπουλου στη συνοικία Αγ.Ανδρέα, οδός Σωτ.Μεσσηνέζη 7-9, ο
οποίος συνορεύει Βορείως µε ιδιοκτησία Χρυσούλας Κοντοπούλου, Νοτίως µε ιδιοκτησία κληρ. Ηλία Τσετσέκου, Ανατολικώς µε οδό Σωτ.Μεσσηνέζη και ∆υτικώς µε οδό Σακαλή, για κατασκευή Υ/Σ εσωτερικού χώρου (οικίσκος).
Γ)Επιφάνειας 26,64 m2 στον Κοινόχρηστο Χώρο στη συµβολή της
οδού Μιχαλοπούλου µε την οδό Ζ.Πηγής για κατασκευή Υ/Σ εσωτερικού
χώρου (οικίσκου).
Σύµφωνα µε τα υποβληθέντα από τη ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. σκαριφήµατα κατόψεων των Υ/Σ και το συνυποβληθέν σκαρίφηµα οριζοντιογραφίας.
Η ως άνω παραχώρηση αποφασίστηκε να γίνει για τριάντα (30) έτη. Σε περίπτωση µη χρήσης των ανωτέρω χώρων για το σκοπό που θα
παραχωρηθούν, η χρήση τους θα επανέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο.
Κατά την εκτέλεση όµως των εκσκαφών για την κατασκευή του Υποσταθµού της (§Γ) στη συµβολή των οδών Μιχαλοπούλου και Ζωοδ.
Πηγής, ο υδροφόρος ορίζοντας βρέθηκε σε πολύ µικρό βάθος, το οποίο
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σε από κοινού µε εκπροσώπους του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. επιτόπου αυτοψία διαπιστώθηκε ότι είναι αποτρεπτικό για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του Υποσταθµού στην εν λόγω θέση, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα από τον ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. κατασκευαστικά σχέδια.
Στη συνέχεια ζητήθηκε από το ∆ήµο µας η εξέταση από τον ∆.Ε.∆.
∆.Η.Ε. της δυνατότητας κατασκευής του Υποσταθµού στο ισόγειο κτίριο
ιδιοκτησίας ∆. Αιγιαλείας επί της οδού Μιχαλοπούλου ευρισκόµενο ανάντη και πλησίον της προηγούµενης θέσης, ώστε να ελαχιστοποιηθούν κατά το δυνατόν οι απαιτούµενες προσαρµογές των εγκεκριµένων Μελετών. Ο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. µε το υπ’αριθ.πρωτ.7787/31-05-2016 έγγραφό του
(α.π. ∆. Αιγιαλείας: 17577/09-06-2016) µας διαβίβασε κατασκευαστικά
σχέδια για τη νέα θέση του Υποσταθµού, για την οποία πρέπει να ληφθεί
σχετική απόφαση παραχώρησης από το ∆.Σ. Αιγιαλείας.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
Την τροποποίηση της υπ’αριθ.217/2014 απόφ. ∆.Σ. Αιγιαλείας ως
εξής:
1)Με την ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης σε χρήση προς τον
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. της αναφερόµενης στην παρ. Γ της απόφ. ∆.Σ. Αιγιαλείας
217/2014 επιφάνειας 26,64 m2 στον Κοινόχρηστο Χώρο στη συµβολή
της οδού Μιχαλοπούλου µε την οδό Ζ.Πηγής.
2)Με την έγκριση-αποδοχή, σύµφωνα και µε το άρθρο 185 του Ν.
3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) του αιτήµατος της
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. για δωρεάν παραχώρηση σε χρήση ισόγειου κτιρίου ιδιοκτησίας ∆. Αιγιαλείας επί της οδού Μιχαλοπούλου, πλησίον της συµβολής της µε την οδό Ζ.Πηγής, εµβαδού κάτοψης περίπου 58,00 τ.µ. Η
ως άνω παραχώρηση θα γίνει για τριάντα (30) έτη. Σε περίπτωση µη χρήσης του ανωτέρω χώρων για το σκοπό που θα παραχωρηθούν, η χρήση
τους θα επανέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο».
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.4972/03.12.2012 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ.Ελλάδας µε την οποία πραγµατοποιήθηκε η ένταξη της Πράξης «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας», µε
κωδικό MIS 384102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική ΕλλάδαΠελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι», την υπ’αριθ.217/2014 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.42715/4072/12.05.
2014 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, την ανάγκη τροποποίησής της
ως προς την παράγραφο 3, δεδοµένου ότι κατά την εκτέλεση της εκσκαφής για την κατασκευή του Υποσταθµού, ο υδροφόρος ορίζοντας βρέθηκε σε πολύ µικρό βάθος, γεγονός αποτρεπτικό για την ασφαλή κατασκευή και λειτουργία του Υποσταθµού στην εν λόγω θέση, το υπ’αριθ.
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πρωτ.7787/31-05-2016 έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., καθώς επίσης και τις
διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 65 &
272 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’αριθ.217/2014 προηγούµενης απόφασής
του περί παραχώρησης χώρων για τοποθέτηση υποσταθµών στο πλαίσιο
των εργασιών για την υπογειοποίηση δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) και
Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.) του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. στο παραλιακό µέτωπο
της πόλης του Αιγίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.42715/
4072/12.05.2014 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως προς την παράγραφο 3, η οποία αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
«3)Ισόγειου κτιρίου ιδιοκτησίας ∆ήµου Αιγιαλείας το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μιχαλοπούλου, πλησίον της συµβολής της µε την οδό Ζωοδόχου Πηγής στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου, εµβαδού κάτοψης
περίπου 58,00 τ.µ., το οποίο θα χρησιµεύσει για την κατασκευή Υποσταθµού».
Κατά τα λοιπά η υπ’αριθ.217/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 400/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

