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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:432
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε κωδικό 9.ii.1.1.b, Α.Π. 2632/29-62016, του Ειδικού Στόχου 9.ii.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii του
Θεµατικού Στόχου 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και των ∆ιακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020 για την υλοποίηση του έργου (πράξης) µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.πρωτ.2632/29-6-2016 (Α∆Α: 6Α147Λ6-65Κ)
πρόσκληση (Κωδικός πρόσκλησης: 9.ii.1.1.b) για την υποβολή προτάσεων του Ειδικού Στόχου 9.ii.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii του
Θεµατικού Στόχου 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και των ∆ιακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020, οι δυνητικοί
δικαιούχοι µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη και χρηµατοδότηση πράξεων (που πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης και των
παραρτηµάτων της) και αφορούν στη δηµιουργία και λειτουργία, από
τους δυνητικούς δικαιούχους, ∆οµής µε την ονοµασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη.
Στο γενικότερο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασµού της ελληνικής πολιτείας, του Υπουργείου Εργασίας και της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας ειδικότερα, για τη δηµιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισµού (ΕΜ), που συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης, παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή τους, προσδιορίζει τις προτεραιότητες, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες, ώστε να ενισχύει την αποδοτικότητα
και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος κοινωνικής προστασίας, ο ∆ήµος Αιγιαλείας προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη δηµιουργία δοµής µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας».
Με βάση την Κ.Υ.Α.∆23/Οικ.14435-1135/29-3-2016 (Φ.Ε.Κ.854
Β/30-3-2016) «Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των
Κέντρων Κοινότητας», στόχος είναι η υποστήριξη του ∆ήµου στην εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη ενός
τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή εντός των διοικητικών ορίων
του ∆ήµου Αιγιαλείας (περιοχή παρέµβασης).
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Η παρακολούθηση των Κέντρων Κοινότητας, θα γίνεται σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήµατος, που θα αποτελέσει αναπόσπαστο µέρος του ΕΜ
και µε την καθιέρωση συστήµατος δεικτών. Οι δείκτες αυτοί, θα επιτρέπουν την παρακολούθηση της προόδου κάθε προτεραιότητας της Εθνικής
Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΕΣΚΕ) και της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των επιµέρους παρεµβάσεων, συµβάλλοντας έτσι στην αξιολόγησή τους.
Ο στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι διττός:
•
παρέχει ένα ευρύ φάσµα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε
να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέµβαση σε πολλές οµάδες πληθυσµού,
•
υποστηρίζει την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Βασική προϋπόθεση για την χρηµατοδότηση και υλοποίηση έργου
(Πράξης) που εντάσσεται στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης είναι η
τεκµηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου αλλά και η τεκµηρίωση σκοπιµότητας και αναγκαιότητας χρηµατοδότησης του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) µε ειδική αναφορά στις παρεχόµενες κατηγορίες υπηρεσιών προς τους ωφελούµενους, τον τρόπο λειτουργίας του ΚΚ και την σύνθεση των ωφελούµενων/οµάδας στόχου
στη περιοχή παρέµβασης (∆ήµος Αιγιαλείας).
Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός (ενδεικτική κατανοµή
συγχρηµατοδοτούµενης δηµόσιας δαπάνης) που διατίθεται συνολικά για
τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω παρεµβάσεων στη ∆υτική Ελλάδα είναι
3.500.000 €.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και
µόνο η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται υπογεγραµµένη στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας έως τις 8/8/2016 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής προτάσεων).
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της αίτησης χρηµατοδότησης περιλαµβάνει το Τεχνικό ∆ελτίο
Πράξης και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και συµπληρωµατικά
έγγραφα όπως περιγράφονται στις σελίδες 7 και 8 της ανωτέρω πρόσκλησης και στα παραρτήµατα αυτής (Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου, Συνοπτικό πλάνο δικτύωσης, Συνοπτικό πλάνο
δηµοσιότητας, Έντυπο υποβολής πρότασης που παρέχει σχετική τεκµηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης, κ.λπ.).
∆εδοµένης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για διεύρυνση των
δράσεων κοινωνικής στήριξης στις σύγχρονες δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες όλων των πολιτών και κυρίως αυτών που ανήκουν σε µία ή περισσότερες ευπαθείς κοινωνικά οµάδες και ανάπτυξη
ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και
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διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή µας από όλους τους φορείς,
η υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
9.ii.1.1.b του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 20142020 για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας» κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική.
Σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη Πράξη «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας» είναι συµβατή µε την Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής
Ένταξης (ΕΣΚΕ) που έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία θέτει τις προτεραιότητες της Ελληνικής Πολιτείας για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και µε την Περιφερειακή
Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ) (και Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης Ροµά) της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
Το «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας» θα δραστηριοποιηθεί,
στα εξής πεδία:
•
Υποδοχή-Ενηµέρωση-Υποστήριξη των πολιτών
•
Συνεργασία µε Υπηρεσίες και ∆οµές
•
Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούµενων (Άρθρο 2, παράγραφος 2 της προαναφερόµενης ΚΥΑ).
Το «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας» θα λειτουργεί σε επαρκές και κατάλληλο χώρο σε κτίριο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αιγιαλείας
στη διεύθυνση Ν.Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου, 25100-Αίγιο το οποίο σήµερα στεγάζει την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Το κτίριο πληροί τους απαιτούµενους όρους και προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στις ισχύουσες πολεοδοµικές και υγειονοµικές διατάξεις, τις απαιτήσεις υλοποίησης της Πράξης και παροχής των ανωτέρω
υπηρεσιών (σύµφωνα µε τους όρους και τις προδιαγραφές της ανωτέρω
πρόσκλησης, του Οδηγού Εφαρµογής και της οικείας ΚΥΑ) και τους όρους για την προσβασιµότητα των ΑµεΑ σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό
εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο.
Το «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας» θα συµπεριλάβει, επίσης, τη λειτουργία µίας κινητής µονάδας για τον εντοπισµό και εξυπηρέτηση ατόµων αποµακρυσµένων περιοχών. Η κινητή µονάδα διοικητικά ανήκει στο Κέντρο Κοινότητας και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες,
δηλαδή αποτελεί δοµή υποδοχής, καταγραφής και διασύνδεσης πολιτών
και συντονισµού δράσεων κοινωνικής ένταξης.
Το όχηµα της κινητής µονάδας, στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΚΚ θα παραχωρηθεί από τον ∆ήµο ο οποίος θα αναλάβει, επίσης, τα καύσιµα και το κόστος συντήρησης. Στόχος της δηµοτικής
αρχής είναι η µελλοντική προµήθεια κατάλληλου οχήµατος µέσα από
σχετική δράση που αναµένεται να προκηρυχθεί από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα».
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Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας θα λειτουργεί καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε ηµέρες την εβδοµάδα (∆ευτέρα έως Παρασκευή) από τις 08:00 έως τις 20:00. Θα εφαρµοστεί κυλιόµενο ωράριο απασχόλησης του προσωπικού του Κέντρου (βάρδιες) ως εξής (ενδεικτική κατανοµή απασχόλησης-θα οριστικοποιηθεί µετά την ένταξη
της Πράξης):

ΚΛ1
ΚΛ2
ΨΥΧ
ΚΛ3
Ο∆ΗΓΟΣ

08.00
●
●

Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας (µε λειτουργία κινητής µονάδας)
∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός από αργίες, εθνικές εορτές, κ.λπ.)
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Το κυλιόµενο ωράριο εφαρµόζεται προκειµένου να διασφαλιστεί η
µέγιστη αποτελεσµατικότητα της δοµής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούµενου πληθυσµού. Η κινητή µονάδα θα εκτελεί
τα τακτικά της δροµολόγια καθηµερινά 12.00-16.00. Η παραπάνω ευελιξία στο ωράριο αποτελεί επιλογή της ∆ηµοτικής Αρχής για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού και των ευάλωτων οµάδων
του πληθυσµού. Η απασχόληση του προσωπικού δε θα υπερβαίνει τις 40
ώρες την εβδοµάδα. Με βάση την Κ.Υ.Α.∆23/Οικ.14435-1135/29-32016 (ΦΕΚ854Β/30-3-2016) η ευθύνη για τη λειτουργία, τον έλεγχο και
την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας και της κινητής µονάδας ανήκει
στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, το Κέντρο Κοινότητας
∆ήµου Αιγιαλείας θα στελεχωθεί µε 3 άτοµα, νέους υπαλλήλους, οι οποίοι θα απασχοληθούν µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή/και µε συµβάσεις έργου, όπου κριθεί απαραίτητο. Οι απαιτούµενες ειδικότητες είναι:
ΚΛ1: Πτυχιούχος ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστηµών, ει δυνατόν µε εµπειρία σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας - 1
άτοµο πλήρους απασχόλησης
ΚΛ2: Πτυχιούχος ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστηµών ή Επισκέπτης Υγείας ή Νοσηλευτής (πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος). Ελλείψει αυτών βοηθός νοσηλευτή των σχολών ΤΕΕ/ ΜΤΕΝΣ/
ΙΕΚ/ΕΠΑΛ µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος-(ΕΥ) 1 άτοµο πλήρους απασχόλησης.
ΨΥΧ: Ψυχολόγος ή σχολικός ψυχολόγος (πτυχιούχος ΑΕΙ µε άδεια άσκησης επαγγέλµατος)-1 άτοµο πλήρους απασχόλησης.
Σε περίπτωση έγκρισης της Κινητής Μονάδας στη λειτουργία του
Κέντρου Κοινότητας, αυτό θα στελεχωθεί µε 2 επιπλέον άτοµα, νέους υπαλλήλους, οι οποίοι θα απασχοληθούν µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτι-

6

19.00
●
●
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κού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή µε συµβάσεις έργου, όπου κριθεί απαραίτητο. Οι απαιτούµενες ειδικότητες είναι:
ΚΛ3: Πτυχιούχος ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστηµών, ει δυνατόν µε εµπειρία σε θέµατα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής προστασίας-1 άτοµο
∆Ε Οδηγός-1 άτοµο
∆ύναται επίσης, µε τον ίδιο τρόπο, να απασχολήσει βοηθητικό
προσωπικό ή να συνάψει συµβάσεις για την εξασφάλιση της φύλαξης,
της ασφάλειας, της καθαριότητας κ.λπ., ανάλογα µε τις ανάγκες του Κέντρου. Στην περίπτωση προσλήψεων υπαλλήλων Ορισµένου Χρόνου, ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει το θεσµικό πλαίσιο το οποίο
διέπει τις προσλήψεις προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ από τους ΟΤΑ και
τα Νοµικά τους πρόσωπα για συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΣΠΑ δράσεις, µε όρους ΑΣΕΠ. Η επιλογή του προσωπικού πραγµατοποιείται µετά
από σχετική πρόσκληση του ∆ικαιούχου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.2190/94, όπως κάθε φορά ισχύουν, την Απόφαση Ένταξης και τον Οδηγό Εφαρµογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας που εκπονήθηκε από τη ΜΟ∆ Α.Ε. (Οµάδα Υποστήριξης Ευπαθών Οµάδων Πληθυσµού) σε συνεργασία µε οµάδα εργασίας αποτελούµενη από στελέχη της
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και Παρακολούθησης ∆ράσεων ΕΚΤ
(ΕΥΣΕΚΤ) της Εθνικής Αρχής Συντονισµού του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ο Συντονιστής του «Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας»,
θα είναι Πτυχιούχος ΤΕΙ Κοινωνικών Επιστηµών µε άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος (νέο στέλεχος πλήρους απασχόλησης).
Η σκοπιµότητα και αναγκαιότητα του ΚΚ, οι παρεχόµενες υπηρεσίες και ο ωφελούµενος πληθυσµός αναλύονται στο ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
που κατατίθεται στην ΕΥ∆/Π∆Ε µαζί µε την Αίτηση Χρηµατοδότησης.
Η Οµάδα Έργου που αναλαµβάνει την υποβολή και υλοποίηση
του έργου αξιολογείται διαθέσιµη και επαρκής, παρουσιάζεται στον πίνακα του Υποδείγµατος 6 και 6Α που συνυποβάλλεται στην ΕΥ∆/Π∆Ε στο
πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης και περιλαµβάνει τα παρακάτω στελέχη:
Τίτλος πράξης
Υποέργο 1

Α/Α

Στέλεχος¹

1

ΚΑΪΤΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας
Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας
Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου
Σχέση εργασίας (περιλαµβάνει και στεΥπηρεσιακή
Ειδικότητα
λέχη µε συµµονάδα
βάσεις µίσθωσης έργου)
Αυτοτελές Τµήµα
Μόνιµος
ΠΕ
Κοινωνικής
υπάλληλος
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Προστασίας,
του ∆ήµου
Παιδείας και

Ρόλος /
Αρµοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συµµετέχει

Προβλεπόµενη
απασχόληση σε
ανθρωποµήνες
για τη συνολική
διάρκεια της
πράξης

Προϊστάµενος
/ Υπεύθυνος
Πράξης

ΥΕ1

12
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Τίτλος πράξης
Υποέργο 1

Α/Α

2

3

Στέλεχος¹

ΚΟΥΡΤΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ

Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας
Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας
Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου
Σχέση εργασίας (περιλαµβάνει και στεΥπηρεσιακή
Ειδικότητα
µονάδα
λέχη µε συµβάσεις µίσθωσης έργου)
Πολιτισµού

ΥΕ1

9,0

ΥΕ1

9,0

ΥΕ1

9,0

ΥΕ1

9,0

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

ΤΕ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας και
Πολιτισµού

Ι∆ΑΧ

Υποστήριξη
στη διαχείριση του έργου

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών
Υπηρεσιών/
Τµήµα Ταµείου

Ι∆ΑΧ

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Αναπληρωτής
Προϊστάµενος
Τµήµατος
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας/
Υποστήριξη
στην οικονοµική διαχείριση του έργου
και την ενταλµατοποίηση
Προϊσταµένη
Τµήµατος Ταµείου/ Υπεύθυνη λογαριασµού και πληρωµών/Υποστήριξη ταµειακών θεµάτων

∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης,
Πληροφορικής &
Υποστήριξη
Τοπικής
Μόνιµος
∆Ε
στη διοίκηση/
Ανάπτυξης/ Τµήµα
υπάλληλος
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
διαχείριση
Προγραµµατισµού,
του ∆ήµου
του έργου
Οργάνωσης,
Τεχνολογιών
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Συνολικοί ανθρωποµήνες απασχόλησης της Οµάδας Έργου

Πρόσθετη
ειδικότητα /ρόλος

8

12

Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας και
Πολιτισµού

ΜΑΝΕΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Α/Α

ΥΕ1

ΤΕ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

7

ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προβλεπόµενη
απασχόληση σε
ανθρωποµήνες
για τη συνολική
διάρκεια της
πράξης

Υποστήριξη
στη διοίκηση,
διαχείριση, έλεγχο και επίβλεψη του έργου/Υπεύθυνη Επικοινωνίας Πράξης

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών
Υπηρεσιών/
Τµήµα
Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας

9

Ρόλος /
Αρµοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συµµετέχει

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Προβλεπόµενο ποσοστό
Τεκµηρίωση/διάγνωση
χρόνου απασχόλησης
ανάγκης
στη διάρκεια εκτέλεσης
της πράξης/ υποέργου

60,0

Προτεινόµενος τρόπος
κάλυψης ανάγκης

Α∆Α: ΩΣΣΤΩ6Χ-32Σ

Α/Α

Πρόσθετη
ειδικότητα /ρόλος

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Προβλεπόµενο ποσοστό
Τεκµηρίωση/διάγνωση
χρόνου απασχόλησης
ανάγκης
στη διάρκεια εκτέλεσης
της πράξης/ υποέργου

1

ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός

Συντονιστής του Κέντρου
Κοινότητας

100%

2

ΠΕ Ψυχολόγος

Στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας

100%

3

ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός ή
Επισκέπτης
Υγείας ή
Νοσηλευτής

Στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας

100%

4

ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός

Στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας

100%

5

∆Ε Οδηγός

Στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας

100%

Προτεινόµενος τρόπος
κάλυψης ανάγκης
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο

Γίνεται αποδεκτή η προτεινόµενη ενίσχυση της οµάδας έργου από τη ∆Α/ΕΦ∆;
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Ο απαιτούµενος εξοπλισµός που θα παραχωρηθεί από τον ∆ήµο
για τη λειτουργία του ΚΚ περιλαµβάνει (κατ’ ελάχιστον):
•
10 καθίσµατα για τον χώρο αναµονής
•
4 καρέκλες για τις θέσεις εργασίας των στελεχών του ΚΚ
•
4 γραφεία για τις θέσεις εργασίας των στελεχών του ΚΚ
•
4 σταθερούς υπολογιστές µε σύνδεση στο διαδίκτυο
•
4 τηλεφωνικές συσκευές
•
1 φορητό υπολογιστή
•
Οποιονδήποτε άλλον εξοπλισµό δυνατότητας του ∆ήµου κρίνεται
απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισµός της προτεινόµενης Πράξης διαµορφώνεται σε 220.320,00 €, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον Έντυπο Ανάλυσης Κόστους που κατατίθεται συνηµµένα
µε την Αίτηση Χρηµατοδότησης. Η κοστολόγηση αξιολογείται εύλογη
δεδοµένων των παρεχόµενων υπηρεσιών και των απαιτήσεων του ΚΚ σε
στελέχωση από νέους υπαλλήλους.
9
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Ανάλυση του Προϋπολογισµού της Πράξης
Μισθός Κόστος
Προσωπικό
Άτοµα Είδος Μήνες
(µεικτά)
(€)
Κοινωνικός Λειτουργός
2
Πλήρης
36
1.300
93.600
Ψυχολόγος
1
Πλήρης
36
1.400
50.400
Κοινωνικός Λειτουργός
1
4ωρη
36
650
23.400
Οδηγός
1
4ωρη
36
450
16.200
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
183.600
(ΣΥΝΟΛΟ)
∆ΑΠΑΝΕΣ βάσει
ποσοστού (20%) επί των
36.720
άµεσων επιλέξιµων
δαπανών προσωπικού
5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΥ
220.320
Βάσει της πρόσκλησης, ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών του προτεινόµενου έργου (πράξης) ορίζεται η
31/12/2023. Η ολοκλήρωση της προτεινόµενης πράξης θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην υπ’αριθ.πρωτ.2632/29-6-2016 (Α∆Α: 6Α147Λ6-65Κ) πρόσκληση (Κωδικός πρόσκλησης: 9.ii.1.1.b) του Ειδικού Στόχου 9.ii.1 της
Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii του Θεµατικού Στόχου 09 «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε
διάκρισης» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και των ∆ιακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική
Ελλάδα» 2014-2020, για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας» και προϋπολογισµό 220.320,00 € για 3 έτη.
Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης (Κωδικός πρόσκλησης: 9.ii.1.1.b, Α.Π.2632/29-6-2016), του Οδηγού Εφαρµογής και
των παρατηµάτων αυτής.
Την Επιχειρησιακή Ικανότητα του ∆ήµου Αιγιαλείας για τη διαχείριση και υλοποίηση του ανωτέρου έργου (πράξης) όπως αυτή τεκµηριώνεται στα σηµεία «62. Επιχειρησιακή Ικανότητα/Επάρκεια οµάδας έργου» και «63. Επιχειρησιακή ικανότητα/Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων» του φακέλου της πρότασης -στη βάση των πινάκων των υποδειγµάτων 6, 6Α, 7 και 8 του Παραρτήµατος Ι της πρόσκλησης)-.
Τη σύσταση, τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια της Οµάδας Έργου όπως περιγράφεται στο σηµείο «62. Επιχειρησιακή Ικανότητα/Επάρ10
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κεια οµάδας έργου» του φακέλου της πρότασης για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρω έργου (πράξης) -στη βάση
των πινάκων των υποδειγµάτων 6, 6Α και 7 του Παραρτήµατος Ι της
πρόσκλησης)-.
Τη διευρυµένη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 08.00 µε 20.00
καθηµερινά (πλην αργιών, εθνικών εορτών, κ.λπ.) και το κυλιόµενο ωράριο απασχόλησης (µε βάρδιες) του προσωπικού.
Την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών διαµόρφωσης του κτιρίου στη διεύθυνση Ν. Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου, 25100-Αίγιο
για την υποδοχή του Κέντρου Κοινότητας.
Την παραχώρηση ενός (1) κατάλληλου οχήµατος δυνατότητας του
∆ήµου για τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας του ΚΚ και την ανάληψη
του κόστους καυσίµων και συντήρησης από την πλευρά του ∆ήµου.
Την παραχώρηση του απαιτούµενου εξοπλισµού για την επίπλωση
του Κέντρου Κοινότητας (γραφεία, καρέκλες, καθίσµατα), την εξασφάλιση τηλεφωνικής σύνδεσης, ηλεκτρονικών υπολογιστών µε σύνδεση, µέσω διαδικτύου, µε το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα, ενός φορητού υπολογιστή και οποιονδήποτε άλλον εξοπλισµό δυνατότητας του ∆ήµου κρίνεται απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.
Την έγκριση των απαιτούµενων προσλήψεων, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή/και µε συµβάσεις έργου, για την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της Προτεινόµενης Πράξης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ.2632/29.06.2016 πρόσκληση µε Κωδικό
9.ii.1.1.b, για την υποβολή προτάσεων του Ειδικού Στόχου 9.ii.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii του Θεµατικού Στόχου 09 «Προώθηση
της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε
διάκρισης» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας και των ∆ιακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική
Ελλάδα» 2014-2020, το γεγονός ότι η υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική, δεδοµένης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας αλλά και της επιτακτικής ανάγκης για διεύρυνση των
δράσεων κοινωνικής στήριξης στις σύγχρονες δυσµενείς κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες όλων των πολιτών και κυρίως αυτών που ανήκουν σε
µία ή περισσότερες ευπαθείς κοινωνικά οµάδες και ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση
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των πολιτών µε όλα τα Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στη περιοχή από όλους τους φορείς, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.∆23/Οικ.14435-1135/29.03.02016 Κ.Υ.Α. Υπουργών
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης-Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ.854/τ.Β/30.03.2016)
«Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας, στην υπ’αριθ.πρωτ.2632/29.06.2016 (Α∆Α: 6Α147Λ6-65Κ)
πρόσκληση µε Κωδικό 9.ii.1.1.b, του Ειδικού Στόχου 9.ii.1 της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii του Θεµατικού Στόχου 09 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέµησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέµηση της Φτώχειας
και των ∆ιακρίσεων» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020, για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας» και προϋπολογισµό 220.320,00 € για τρία (3)
έτη, δηλαδή ως κατωτέρω:
Ανάλυση του Προϋπολογισµού της Πράξης
Μισθός
Προσωπικό
Άτοµα Είδος Μήνες
Κόστος (€)
(µεικτά)
Κοινωνικός Λειτουργός
2
Πλήρης
36
1.300,00 93.600,00
Ψυχολόγος
1
Πλήρης
36
1.400,00 50.400,00
Κοινωνικός Λειτουργός
1
4ωρη
36
650,00
23.400,00
Οδηγός
1
4ωρη
36
450,00
16.200,00
ΑΜΕΣΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
183.600,00
(ΣΥΝΟΛΟ)
∆ΑΠΑΝΕΣ βάσει ποσοστού (20%) επί των άµε36.720,00
σων επιλέξιµων δαπανών
προσωπικού
5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΥ
220.320,00
2)Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης (Κωδικός
πρόσκλησης: 9.ii.1.1.b, Α.Π.2632/29-6-2016), του Οδηγού Εφαρµογής
και των παρατηµάτων αυτής.
3)Τη σύσταση, τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια της Οµάδας
Έργου όπως περιγράφεται στο σηµείο «62. Επιχειρησιακή Ικανότητα/Επάρκεια οµάδας έργου» του φακέλου της πρότασης για την οικονοµική,
τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρω έργου (πράξης) -στη βά12
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ση των πινάκων των υποδειγµάτων 6, 6Α και 7 του Παραρτήµατος Ι της
πρόσκλησης)- και η οποία έχει ως εξής:
Τίτλος πράξης
Υποέργο 1

Α/Α

Στέλεχος¹

1

ΚΑΪΤΣΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

3

ΚΟΥΡΤΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ

Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας
Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας
Οργανωτικό σχήµα οµάδας έργου
Σχέση εργασίας (περιλαµΥπηρεσιακή
βάνει και στεΕιδικότητα
λέχη µε συµµονάδα
βάσεις µίσθωσης έργου)
Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής
Μόνιµος
ΠΕ
υπάλληλος
Προστασίας,
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Παιδείας και
του ∆ήµου
Πολιτισµού

Προϊστάµενος
/ Υπεύθυνος
Πράξης

ΥΕ1

12

ΥΕ1

12

ΥΕ1

9,0

ΥΕ1

9,0

ΥΕ1

9,0

ΥΕ1

9,0

ΤΕ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας και
Πολιτισµού

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

ΤΕ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αυτοτελές Τµήµα
Κοινωνικής
Προστασίας,
Παιδείας και
Πολιτισµού

Ι∆ΑΧ

Υποστήριξη
στη διαχείριση του έργου

7

ΜΑΝΕΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

8

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ

∆Ε
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών
Υπηρεσιών/
Τµήµα Ταµείου

ΝΤΑΒΑΝΤΖΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Προβλεπόµενη
απασχόληση σε
ανθρωποµήνες
για τη συνολική
διάρκεια της
πράξης

Υποστήριξη
στη διοίκηση,
διαχείριση, έλεγχο και επίβλεψη του έργου/Υπεύθυνη Επικοινωνίας Πράξης

∆ιεύθυνση
Οικονοµικών
Υπηρεσιών/
Τµήµα
Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου,
Μισθοδοσίας

9

Ρόλος /
Αρµοδιότητα

Υποέργο/α
στο/α
οποίο/α
συµµετέχει

Ι∆ΑΧ

Μόνιµος
υπάλληλος
του ∆ήµου

Αναπληρωτής
Προϊστάµενος
Τµήµατος
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας/
Υποστήριξη
στην οικονοµική διαχείριση του έργου
και την ενταλµατοποίηση
Προϊσταµένη
Τµήµατος Ταµείου/ Υπεύθυνη λογαριασµού και πληρωµών/Υποστήριξη ταµειακών θεµάτων

∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού,
Οργάνωσης,
Πληροφορικής &
Υποστήριξη
Τοπικής
Μόνιµος
∆Ε
στη διοίκηση/
Ανάπτυξης/ Τµήµα
υπάλληλος
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
διαχείριση
Προγραµµατισµού,
του ∆ήµου
του έργου
Οργάνωσης,
Τεχνολογιών
Πληροφορικής και
Επικοινωνιών
Συνολικοί ανθρωποµήνες απασχόλησης της Οµάδας Έργου

60,0

13

Α∆Α: ΩΣΣΤΩ6Χ-32Σ

Πρόσθετη
ειδικότητα /ρόλος

Α/Α

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Προβλεπόµενο ποσοστό
Τεκµηρίωση/διάγνωση
χρόνου απασχόλησης
ανάγκης
στη διάρκεια εκτέλεσης
της πράξης/ υποέργου

1

ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός

Συντονιστής του Κέντρου
Κοινότητας

100%

2

ΠΕ Ψυχολόγος

Στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας

100%

3

ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός ή
Επισκέπτης
Υγείας ή
Νοσηλευτής

Στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας

100%

4

ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός

Στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας

100%

5

∆Ε Οδηγός

Στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας

100%

Προτεινόµενος τρόπος
κάλυψης ανάγκης
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο

Γίνεται αποδεκτή η προτεινόµενη ενίσχυση της οµάδας έργου από τη ∆Α/ΕΦ∆;
(ΝΑΙ/ΟΧΙ)

4)Τη διαχείριση και υλοποίηση του ανωτέρω έργου (πράξης) λόγω
Επιχειρησιακής Ικανότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αυτή τεκµηριώνεται στα σηµεία «62. Επιχειρησιακή Ικανότητα/Επάρκεια οµάδας έργου» και «63. Επιχειρησιακή ικανότητα/Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων» του φακέλου της πρότασης -στη βάση των πινάκων των υποδειγµάτων 6, 6Α, 7 και 8 του Παραρτήµατος Ι της πρόσκλησης)-.
5)Τη διευρυµένη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας 08:00΄ π.µ.
µε 20:00΄ καθηµερινά (πλην αργιών, εθνικών εορτών, κ.λπ.) και το κυλιόµενο ωράριο απασχόλησης (µε βάρδιες) του προσωπικού, ως εξής:

08.00
●

ΚΛ1
ΚΛ2

14

Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας (µε λειτουργία κινητής µονάδας)
∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός από αργίες, εθνικές εορτές, κ.λπ.)
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

19.00
●
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ΨΥΧ
ΚΛ3
Ο∆ΗΓΟΣ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

6)Την εκτέλεση των απαιτούµενων εργασιών διαµόρφωσης του
κτιρίου στη διεύθυνση Νικολάου Πλαστήρα 19 και Κανελλοπούλου,
25100-Αίγιο, για την υποδοχή του Κέντρου Κοινότητας.
7)Την παραχώρηση ενός (1) κατάλληλου οχήµατος δυνατότητας
του ∆ήµου Αιγιαλείας, για τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας του Κ.Κ.
και την ανάληψη του κόστους καυσίµων και συντήρησης από την πλευρά
του ∆ήµου.
8)Την παραχώρηση του απαιτούµενου εξοπλισµού για την επίπλωση του Κέντρου Κοινότητας, που περιλαµβάνει (κατ’ ελάχιστον) τα παρακάτω:
•
∆έκα (10) καθίσµατα για τον χώρο αναµονής
•
Τέσσερις (4) καρέκλες για τις θέσεις εργασίας των στελεχών του
Κ.Κ.
•
Τέσσερα (4) γραφεία για τις θέσεις εργασίας των στελεχών του
Κ.Κ.
•
Τέσσερις (4) σταθερούς υπολογιστές µε σύνδεση στο διαδίκτυο
•
Τέσσερις (4) τηλεφωνικές συσκευές µε εξασφάλιση τηλεφωνικής
σύνδεσης
•
Έναν (1) φορητό υπολογιστή
•
Οποιονδήποτε άλλον εξοπλισµό δυνατότητας του ∆ήµου κρίνεται
απαραίτητος για την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας.
9)Την έγκριση των απαιτούµενων προσλήψεων, µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή/και µε συµβάσεις
έργου, για την επαρκή στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας.
10)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, προκειµένου να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για
την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 432/2016.
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

15
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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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:438
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Αναγκαιότητα και τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια βενζινοκίνητων και ηλεκτροκίνητων εργαλείων καθώς και εργαλείων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η
οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
Σας γνωρίζουµε ότι οι ανάγκες των εργαλείων που χρησιµοποιούν
τα εξωτερικά συνεργεία του ∆ήµου µας (συνεργεία πρασίνου, Τεχνικής
Υπηρεσίας, καθαριότητας) είναι πάρα πολύ µεγάλες και χρήζει ανάγκης
η προµήθεια βενζινοκίνητων και ηλεκτροκίνητων εργαλείων καθώς εργαλείων χειρός για τη σωστή και αποτελεσµατική εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση της αναγκαιότητας και του τρόπου εκτέλεσης της
προµήθειας. Ο προϋπολογισµός είναι 8.064,52 € και επιβαρύνεται µε
Φ.Π.Α.24%, ήτοι 1.935,48 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση
10.000,00 €. Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση των επιµέρους οµάδων και θα χρηµατοδοτηθεί από δηµοτικούς πόρους που προκύπτουν από τον προϋπολογισµό εξόδων του οικονοµικού έτους 2016
στους Κ.Α.30-6654.001 «Προµήθεια εργαλείων για την ∆.Ε. Αιγίου» ποσού 5.000 € (Οµάδα Β & Γ) & Κ.Α.35-7131 «Μηχανήµατα και εξοπλισµός» ποσού 5.000 € (Οµάδα Α)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την Τεχνική Έκθεση που αφορά την προµήθεια βενζινοκίνητων και
ηλεκτροκίνητων εργαλείων καθώς και εργαλείων χειρός, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Φώτιο Κουρτάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της εν λόγω προµήθειας προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των συνεργείων του ∆ήµου Αιγιαλείας, τις υπ’αριθ.Α-702, 703 &
704/20.07.2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και
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», 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» και του Ν.
4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών
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και άλλες διατάξεις», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια βενζινοκίνητων και ηλεκτροκίνητων εργαλείων καθώς και
εργαλείων χειρός» για τις ανάγκες των συνεργείων του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τους Κ.Α.30-6654.001
(5.000,00 €) (Οµάδα Β & Γ) και 35-7131 (5.000,00 €) (Οµάδα Α) προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα
πραγµατοποιηθεί 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».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 438/2016.
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:439
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου εκτέλεσης
της προµήθειας φωτογραφικής µηχανής».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη, η οποία έχει ως εξής:
«Η προµήθεια φωτογραφικής µηχανής κρίνεται απαραίτητη για
την εύρυθµη λειτουργία του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας.
Παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας σύµφωνα µε το
αίτηµα του Τµήµατος Περιβάλλοντος. Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε απευθείας ανάθεση & σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
ΕΙ∆ΟΣ
Π.Α.Υ.
∆ΡΑΣΗΣ
Προµήθεια φωτογραφικής µηχανής Προµήθεια Α/695
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ

Π/Υ €

Κ.Α.

80,00 €

10-7135.001

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.Α695/18.07.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας µίας φωτογραφικής µηχανής για την εύρυθµη
λειτουργία του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και 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», 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» και 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», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας µίας (1)
φωτογραφικής µηχανής για την εύρυθµη λειτουργία του Αυτοτελούς
Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου
Αιγιαλείας, προϋπολογισµού ογδόντα ευρώ (80,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.10-7135.001 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’
αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
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(Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 439/2016.
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
27 Ιουλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:440
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)

2

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας για την εκπόνηση της
µελέτης «Ανακατασκευή-αισθητική αναβάθµιση πλατείας Αγ.Λαύρας
πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η πλατεία Αγίας Λαύρας ευρίσκεται στο κέντρο της πόλεως του
Αιγίου είναι η παλαιότερη πλατεία της πόλεως και το επίκεντρο της οικονοµικής, πολιτικής, θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής. Περιβάλλεται από διατηρητέα και ιστορικά κτίρια, τράπεζες και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, εστιατόρια, καφέ και εµπορικά καταστήµατα.
Σήµερα ο χώρος της πλατείας µετά από διαδοχικές επεµβάσεις του
∆ήµου και ιδιωτών παρουσιάζει µια εικόνα αισθητικής υποβάθµισης, άναρχης κατασκευής σκιάστρων, δυσκολία χρήσης λόγω ανακλαστικότητας των πλακών, ανυπαρξίας υποδοµών για πεζούς και Α.Μ.Ε.Α. κ.λ.π.
Η διαµόρφωση της πλατείας κρίνεται σκόπιµη ώστε να ενισχυθούν
οι λειτουργίες του δηµόσιου χώρου και να αναβαθµιστεί αισθητικά το κέντρο της πόλεως, να ενισχυθεί η σχέση των κατοίκων τόσο µε τον κοινόχρηστο χώρο όσο και µεταξύ τους και κατ’ επέκταση να αναβαθµιστεί η
ποιότητα ζωής τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως εγκρίνεται την αναγκαιότητα για την εκπόνηση της µελέτης «Ανακατασκευή-Αισθητική αναβάθµιση πλατείας Αγ.Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής»,
η χρηµατοδότησή της θα γίνει από τον Κ.Α.30-7412.040 του προϋπολογισµού του έτους 2016 µε συνολικό ποσό 47.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη εκπόνησης της µελέτης «Ανακατασκευή-Αισθητική αναβάθµιση πλατείας Αγ.Λαύρας πόλεως Αιγίου και περιµετρικών οδών αυτής», την από 00.00.2016 Βεβαίωση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού
Μηχανικού, περί αδυναµίας εκπόνησης της εν λόγω µελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία δεδοµένου ότι αφενός µεν δεν διαθέτει εξειδικευµένο
Μηχανικό και αφετέρου το απαραίτητο λογισµικό (software), την υπ’
αριθ.Α-705/27.07.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης
και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.
Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α-
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ποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας εκπόνησης της µελέτης «Ανακατασκευή-Αισθητική αναβάθµιση πλατείας Αγ.Λαύρας πόλεως Αιγίου και
περιµετρικών οδών αυτής», διότι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας αδυνατεί να εκπονήσει την εν λόγω µελέτη, δεδοµένου ότι δεν διαθέτει εξειδικευµένο Μηχανικό καθώς και το απαραίτητο λογισµικό (software).
Η χρηµατοδότηση εκπόνησης της µελέτης θα βαρύνει τον Κ.Α.307412.040 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016,
µε συνολικό ποσό σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (47.300,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 440/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: 6Ω1ΞΩ6Χ-Μ4Θ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:441
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
1

Α∆Α: 6Ω1ΞΩ6Χ-Μ4Θ

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)

2

Α∆Α: 6Ω1ΞΩ6Χ-Μ4Θ

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας
«Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου» συνολικού κόστους Τεσσάρων Χιλιάδων Εννιακοσίων Εξήντα Έξι Ευρώ και Είκοσι Λεπτών (4.966,20€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% που βαρύνει τον Κ.Α.30-6261.000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος
2016.
Η ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας είναι αναγκαία διότι πολλά δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις έχουν υποστεί φθορές και βλάβες οι οποίες πρέπει να επισκευαστούν άµεσα προς αποφυγή ατυχηµάτων αλλά
και προκειµένου οι υπηρεσίες να λειτουργήσουν οµαλά.
Το τεχνικό προσωπικό το οποίο διαθέτει ο ∆ήµος είναι ελλιπές και
έχει επιφορτιστεί ήδη µε την υλοποίηση µεγάλου αριθµού αιτηµάτων πολιτών και ως εκ τούτου είναι αδύνατη η συµβολή τους και δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στην εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.77/2016 που αφορά την παροχή υπηρεσίας συντήρησης
και επισκευής κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία συντάχθηκε από την κα Μαρία Σταθούλια, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.Α694/18.07.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης
της εν λόγω υπηρεσίας λόγω φθορών και βλαβών που έχουν υποστεί πολλά δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που χρήζουν άµεσης επισκευής
προς αποφυγή ατυχηµάτων, δεδοµένου ότι το τεχνικό προσωπικό που
διαθέτει ο ∆ήµος είναι ελλιπές και έχει επιφορτιστεί ήδη µε την υλοποίηση µεγάλου αριθµού αιτηµάτων πολιτών και ως εκ τούτου δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στην εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, καθώς επίσης και
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.
01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως», της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. και
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
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Α∆Α: 6Ω1ΞΩ6Χ-Μ4Θ

Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου», προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών
(4.966,20 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον
Κ.Α.30-6261.000 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.
1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως» και της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 441/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α:7ΛΠΒΩ6Χ-09Ξ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:442
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας,
µε τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆Ε Συµπολιτείας-Εριενού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος µας οφείλει 1)να καλύψει τις ανάγκες στο εποχικό κλάδεµα πολύ υψηλών δέντρων που βρίσκονται δηµοτικούς χώρους και συγκεκριµένα σε προαύλια σχολείων, πλατείες, νησίδες και ερείσµατα δρόµων και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη καλαθοφόρου οχήµατος καθώς και τηλεσκοπικού γερανού το οποίο να µπορεί να προσεγγίζει µε ασφάλεια δέντρα µε ύψος µεγαλύτερο
των δεκαπέντε µέτρων ώστε αυτά να κλαδεύονται µε ασφάλεια, 2)να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις θραύσεις κλάδων ή
δέντρων λόγων ισχυρών ανέµων ή ακραίων καιρικών φαινοµένων και
προκαλούν προβλήµατα και ζηµιές και 3)να καλύψει έκτακτες ανάγκες
ασθενειών των πολύ ψηλών δέντρων-όπου συνήθως αυτά ξεραίνονται
λόγω κάποιων µυκητολογικών ασθενειών ή εντοµολογικών προσβολών.
∆εδοµένου ότι α)για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών
απαιτείται γερανοφόρο όχηµα µεγάλου ύψους άνω των 15 µ., κάτι το οποίο δεν διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας καθόσον τα καλαθοφόρα µηχανήµατα του ∆ήµου µας είναι µικρότερου αναπτύγµατος καθ’ ύψος και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ηλεκτρολογικών εργασιών του ∆ήµου, β)στο
Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
δεν υπάρχει υπάλληλος εξειδικευµένος να κλαδεύει σε τόσο µεγάλο ύψος
και γ)ο ∆ήµος Αιγιαλείας είναι ένας µεγάλος ∆ήµος µε πολλές ανάγκες
σε κλάδεµα σε όλες τις ∆ηµοτικές ενότητές του και προκειµένου το κλάδεµα να γίνεται άµεσα και πολλές φορές ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία ∆ηµοτικές ενότητες: Παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέµατος
ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆Ε Συµπολιτείας-Ερινεού», ποσού 4.941,40 € εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016 µε Κ.Α.35-6262.016.
Η ανωτέρω εργασία προτείνεται να γίνει µε απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσίας σε ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. του
28/80 και Ν.4281/2014. Η δαπάνη για την παραπάνω παροχή Υπηρεσίας
Κλαδέµατος ανέρχεται στο ποσό των 3.985,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 4.941,40 € λόγω Φ.Π.Α.24%, και θα καλυφθεί από Πόρους του ∆ήµου Αιγιαλείας και από τον Κ.Α.35-6262.016, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. Η δε διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών που θα εκτελεστούν στις ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού, θα είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του
έτους, δηλαδή 31/12/2016».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση που αφορά την παροχή υπηρεσίας
κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος στις ∆.Ε.
Συµπολιτείας & Ερινεού, η οποία συντάχθηκε από την κα Ακριβή Παλαιολογοπούλου, Γεωπόνο Π.Ε. του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’
αριθ.πρωτ.Α-699/19.07.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.)
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη
ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες
του εποχικού κλαδέµατος πολύ υψηλών δέντρων που βρίσκονται σε δηµοτικούς χώρους, τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις θραύσεις
κλάδων ή δέντρων λόγων ισχυρών ανέµων ή ακραίων καιρικών φαινοµένων, καθώς και ασθενειών των δένδρων, δεδοµένου ότι αφενός µεν απαιτείται γερανοφόρο όχηµα µεγάλου ύψους και προσωπικό κατάλληλα
εξειδικευµένο, τα οποία δεν διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας και αφετέρου οι
ανάγκες κλαδέµατος σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου είναι µεγάλες και απαιτείται πολλές φορές να πραγµατοποιείται άµεσα και ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία ∆ηµοτικές Ενότητες, καθώς επίσης και
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.
01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως», 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» και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή
Υπηρεσιών κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού», προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (4.941,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.356262.016 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016
και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.
1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως» και 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».
Η διάρκεια εκτέλεσης των απαιτούµενων εργασιών που θα εκτελεστούν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Συµπολιτείας και Ερινεού ∆ήµου Αιγια-
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λείας, θα είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το
τέλος του έτους, ήτοι 31.12.2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 442/2016.
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:443
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)

2

Α∆Α: Ψ06ΛΩ6Χ-Ξ1Μ

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας,
µε τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆Ε Αιγείρας-Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος µας οφείλει 1)να καλύψει τις ανάγκες στο εποχικό κλάδεµα πολύ υψηλών δέντρων που βρίσκονται δηµοτικούς χώρους και συγκεκριµένα σε προαύλια σχολείων, πλατείες, νησίδες και ερείσµατα δρόµων και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη καλαθοφόρου οχήµατος καθώς και τηλεσκοπικού γερανού το οποίο να µπορεί να προσεγγίζει µε ασφάλεια δέντρα µε ύψος µεγαλύτερο
των δεκαπέντε µέτρων ώστε αυτά να κλαδεύονται µε ασφάλεια, 2)να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις θραύσεις κλάδων ή
δέντρων λόγων ισχυρών ανέµων ή ακραίων καιρικών φαινοµένων και
προκαλούν προβλήµατα και ζηµιές και 3)να καλύψει έκτακτες ανάγκες
ασθενειών των πολύ ψηλών δέντρων-όπου συνήθως αυτά ξεραίνονται
λόγω κάποιων µυκητολογικών ασθενειών ή εντοµολογικών προσβολών.
∆εδοµένου ότι α)για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών
απαιτείται γερανοφόρο όχηµα µεγάλου ύψους άνω των 15 µ., κάτι το οποίο δεν διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας καθόσον τα καλαθοφόρα µηχανήµατα του ∆ήµου µας είναι µικρότερου αναπτύγµατος καθ’ ύψος και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ηλεκτρολογικών εργασιών του ∆ήµου, β)στο
Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
δεν υπάρχει υπάλληλος εξειδικευµένος να κλαδεύει σε τόσο µεγάλο ύψος
και γ)ο ∆ήµος Αιγιαλείας είναι ένας µεγάλος ∆ήµος µε πολλές ανάγκες
σε κλάδεµα σε όλες τις ∆ηµοτικές ενότητές του και προκειµένου το κλάδεµα να γίνεται άµεσα και πολλές φορές ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία ∆ηµοτικές ενότητες: Παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέµατος
ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆Ε Αιγείρας-Ακράτας», ποσού 4.941,40 € εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016 µε Κ.Α.35-6262.015.
Η ανωτέρω εργασία προτείνεται να γίνει µε απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσίας σε ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. του
28/80 και Ν.4281/2014. Η δαπάνη για την παραπάνω παροχή Υπηρεσίας
Κλαδέµατος ανέρχεται στο ποσό των 3.985,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 4.941,40 € λόγω Φ.Π.Α.24%, και θα καλυφθεί από Πόρους του ∆ήµου Αιγιαλείας και από τον Κ.Α.35-6262.015, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. Η δε διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών που θα εκτελεστούν στις ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας, θα είναι
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του έτους, δηλαδή 31/12/2016».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση που αφορά την παροχή υπηρεσίας
κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος στις ∆.Ε.
Αιγείρας & Ακράτας, η οποία συντάχθηκε από την κα Ακριβή Παλαιολογοπούλου, Γεωπόνο Π.Ε. του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.
πρωτ.Α-696/19.07.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του
εποχικού κλαδέµατος πολύ υψηλών δέντρων που βρίσκονται σε δηµοτικούς χώρους, τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις θραύσεις
κλάδων ή δέντρων λόγων ισχυρών ανέµων ή ακραίων καιρικών φαινοµένων, καθώς και ασθενειών των δένδρων, δεδοµένου ότι αφενός µεν απαιτείται γερανοφόρο όχηµα µεγάλου ύψους και προσωπικό κατάλληλα
εξειδικευµένο, τα οποία δεν διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας και αφετέρου οι
ανάγκες κλαδέµατος σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου είναι µεγάλες και απαιτείται πολλές φορές να πραγµατοποιείται άµεσα και ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία ∆ηµοτικές Ενότητες, καθώς επίσης και
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.
01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως», 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» και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή
Υπηρεσιών κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας», προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (4.941,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.35-6262.015
προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία
θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί
εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και 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».
Η διάρκεια εκτέλεσης των απαιτούµενων εργασιών που θα εκτελεστούν στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αιγείρας και Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας,
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θα είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος
του έτους, ήτοι 31.12.2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 443/2016.
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:444
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας,
µε τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆Ε Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος µας οφείλει 1)να καλύψει τις ανάγκες στο εποχικό κλάδεµα πολύ υψηλών δέντρων που βρίσκονται δηµοτικούς χώρους και συγκεκριµένα σε προαύλια σχολείων, πλατείες, νησίδες και ερείσµατα δρόµων και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη καλαθοφόρου οχήµατος καθώς και τηλεσκοπικού γερανού το οποίο να µπορεί να προσεγγίζει µε ασφάλεια δέντρα µε ύψος µεγαλύτερο
των δεκαπέντε µέτρων ώστε αυτά να κλαδεύονται µε ασφάλεια, 2)να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις θραύσεις κλάδων ή
δέντρων λόγων ισχυρών ανέµων ή ακραίων καιρικών φαινοµένων και
προκαλούν προβλήµατα και ζηµιές και 3)να καλύψει έκτακτες ανάγκες
ασθενειών των πολύ ψηλών δέντρων-όπου συνήθως αυτά ξεραίνονται
λόγω κάποιων µυκητολογικών ασθενειών ή εντοµολογικών προσβολών.
∆εδοµένου ότι α)για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών
απαιτείται γερανοφόρο όχηµα µεγάλου ύψους άνω των 15 µ., κάτι το οποίο δεν διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας καθόσον τα καλαθοφόρα µηχανήµατα του ∆ήµου µας είναι µικρότερου αναπτύγµατος καθ’ ύψος και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ηλεκτρολογικών εργασιών του ∆ήµου, β)στο
Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
δεν υπάρχει υπάλληλος εξειδικευµένος να κλαδεύει σε τόσο µεγάλο ύψος
και γ)ο ∆ήµος Αιγιαλείας είναι ένας µεγάλος ∆ήµος µε πολλές ανάγκες
σε κλάδεµα σε όλες τις ∆ηµοτικές ενότητές του και προκειµένου το κλάδεµα να γίνεται άµεσα και πολλές φορές ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία ∆ηµοτικές ενότητες: Παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέµατος
ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆Ε Αιγίου», ποσού
4.941,40 € εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους
2016 µε Κ.Α.35-6262.013.
Η ανωτέρω εργασία προτείνεται να γίνει µε απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσίας σε ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. του
28/80 και Ν.4281/2014. Η δαπάνη για την παραπάνω παροχή Υπηρεσίας
Κλαδέµατος ανέρχεται στο ποσό των 3.985,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 4.941,40 € λόγω Φ.Π.Α. 24%, και θα καλυφθεί από Πόρους του ∆ήµου Αιγιαλείας και από τον Κ.Α.35-6262.013, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. Η δε διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών που θα εκτελεστούν στην ∆.Ε Αιγίου, θα είναι από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του έτους, δηλαδή
31/12/2016».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση που αφορά την παροχή υπηρεσίας
κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος στη ∆.Ε.
Αιγίου, η οποία συντάχθηκε από την κα Ακριβή Παλαιολογοπούλου,
Γεωπόνο Π.Ε. του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.Α-697/19.
07.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της εν
λόγω υπηρεσίας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του εποχικού κλαδέµατος πολύ υψηλών δέντρων που βρίσκονται σε δηµοτικούς χώρους,
τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις θραύσεις κλάδων ή δεντρων λόγων ισχυρών ανέµων ή ακραίων καιρικών φαινοµένων, καθώς
και ασθενειών των δένδρων, δεδοµένου ότι αφενός µεν απαιτείται γερανοφόρο όχηµα µεγάλου ύψους και προσωπικό κατάλληλα εξειδικευµένο,
τα οποία δεν διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας και αφετέρου οι ανάγκες κλαδέµατος σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου είναι µεγάλες και απαιτείται πολλές φορές να πραγµατοποιείται άµεσα και ταυτόχρονα σε
περισσότερες από µία ∆ηµοτικές Ενότητες, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980)
«Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», 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» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή
Υπηρεσιών κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆.Ε. Αιγίου», προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα λεπτών (4.941,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.35-6262.013 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως
έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και 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».
Η διάρκεια εκτέλεσης των απαιτούµενων εργασιών που θα εκτελεστούν στη ∆ηµοτική Ενότητα Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, θα είναι από την

4

Α∆Α: 71ΠΨΩ6Χ-ΩΒΘ

ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του έτους, ήτοι
31.12.2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 444/2016.
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:445
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 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)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου,
µε αριθ.πρωτ.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας,
µε τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆Ε ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος µας οφείλει 1)να καλύψει τις ανάγκες στο εποχικό κλάδεµα πολύ υψηλών δέντρων που βρίσκονται δηµοτικούς χώρους και συγκεκριµένα σε προαύλια σχολείων, πλατείες, νησίδες και ερείσµατα δρόµων και να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα που προκύπτουν από την έλλειψη καλαθοφόρου οχήµατος καθώς και τηλεσκοπικού γερανού το οποίο να µπορεί να προσεγγίζει µε ασφάλεια δέντρα µε ύψος µεγαλύτερο
των δεκαπέντε µέτρων ώστε αυτά να κλαδεύονται µε ασφάλεια, 2)να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις θραύσεις κλάδων ή
δέντρων λόγων ισχυρών ανέµων ή ακραίων καιρικών φαινοµένων και
προκαλούν προβλήµατα και ζηµιές και 3)να καλύψει έκτακτες ανάγκες
ασθενειών των πολύ ψηλών δέντρων-όπου συνήθως αυτά ξεραίνονται
λόγω κάποιων µυκητολογικών ασθενειών ή εντοµολογικών προσβολών.
∆εδοµένου ότι α)για την εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών
απαιτείται γερανοφόρο όχηµα µεγάλου ύψους άνω των 15 µ., κάτι το οποίο δεν διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας καθόσον τα καλαθοφόρα µηχανήµατα του ∆ήµου µας είναι µικρότερου αναπτύγµατος καθ’ ύψος και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ηλεκτρολογικών εργασιών του ∆ήµου, β)στο
Αυτοτελές Τµήµα Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας
δεν υπάρχει υπάλληλος εξειδικευµένος να κλαδεύει σε τόσο µεγάλο ύψος
και γ)ο ∆ήµος Αιγιαλείας είναι ένας µεγάλος ∆ήµος µε πολλές ανάγκες
σε κλάδεµα σε όλες τις ∆ηµοτικές ενότητές του και προκειµένου το κλάδεµα να γίνεται άµεσα και πολλές φορές ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία ∆ηµοτικές ενότητες: Παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών κλαδέµατος
ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆Ε ∆ιακοπτού», ποσού 2.480,00 € εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016 µε Κ.Α.35-6262.014.
Η ανωτέρω εργασία προτείνεται να γίνει µε απευθείας ανάθεση
παροχής υπηρεσίας σε ανάδοχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. του
28/80 και Ν.4281/2014. Η δαπάνη για την παραπάνω παροχή Υπηρεσίας
Κλαδέµατος ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 2.480,00 € λόγω Φ.Π.Α.24%, και θα καλυφθεί από Πόρους του ∆ήµου Αιγιαλείας και από τον Κ.Α.35-6262.014, του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. Η δε διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών που θα εκτελεστούν στην ∆.Ε ∆ιακοπτού, θα είναι από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του έτους, δηλαδή 31/12/2016».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση που αφορά την παροχή υπηρεσίας
κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος στη ∆.Ε.
∆ιακοπτού, η οποία συντάχθηκε από την κα Ακριβή Παλαιολογοπούλου,
Γεωπόνο Π.Ε. του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και
Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.Α-698/19.
07.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της εν
λόγω υπηρεσίας προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του εποχικού κλαδέµατος πολύ υψηλών δέντρων που βρίσκονται σε δηµοτικούς χώρους,
τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν από τις θραύσεις κλάδων ή δεντρων λόγων ισχυρών ανέµων ή ακραίων καιρικών φαινοµένων, καθώς
και ασθενειών των δένδρων, δεδοµένου ότι αφενός µεν απαιτείται γερανοφόρο όχηµα µεγάλου ύψους και προσωπικό κατάλληλα εξειδικευµένο,
τα οποία δεν διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας και αφετέρου οι ανάγκες κλαδέµατος σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου είναι µεγάλες και απαιτείται πολλές φορές να πραγµατοποιείται άµεσα και ταυτόχρονα σε
περισσότερες από µία ∆ηµοτικές Ενότητες, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980)
«Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», 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» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή
Υπηρεσιών κλαδέµατος ψηλών δέντρων µε χρήση γερανοφόρου οχήµατος ∆.Ε. ∆ιακοπτού», προϋπολογισµού δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.480,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.35-6262.014 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980
(Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και 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».
Η διάρκεια εκτέλεσης των απαιτούµενων εργασιών που θα εκτελεστούν στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, θα είναι από
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την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και έως το τέλος του έτους,
ήτοι 31.12.2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 445/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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