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ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
23 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:613
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήµερα στις είκοσι τρεις (23) Νοεµβρίου 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.37084/18.11.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ.
∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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 η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς και 5)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.593 έως και 644)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας
∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.82/2016 Μελέτης του
έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου», η οποία συντάχθηκε
από τους κ.κ. Βασίλειο ∆ρύλλη, Πολιτικό Μηχανικό και Μαρία Σταθούλια, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά στην κατασκευή δηµοτικών δρόµων
της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου.
Το έργο κρίνεται αναγκαίο για την κατασκευή και επισκευή των
δηµοτικών δρόµων σε διάφορα σηµεία της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου
προκειµένου να αντιµετωπιστούν προβλήµατα, λόγω φθορών που έχουν
προκληθεί τόσο από την κίνηση των οχηµάτων όσο και από τις άσχηµες
καιρικές συνθήκες.
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:
1)Χωµατουργικές εργασίες
2)Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη
3)Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού µε χρήση φρέζας
4)Υπερύψωση φρεατίων
5)Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
6)Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού
Οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης είναι σύµφωνα µε το περιγραφικό τιµολόγιο εργασιών των έργων οδοποιίας (απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.
∆.Ε. ∆11γ/ο/9/7/7-2-2013 ΦΕΚ 363 Β’/19-2-2013 εγκύκλιος 7/12-2-2013
όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆11γ/ο/3/
20/20-3-2013).
Οι εργασίες που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου περιγράφονται
αναλυτικά στα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης του έργου.
Το έργο θα εκτελεστεί µε ανοιχτό διαγωνισµό σύµφωνα µε το Ν.
4412/2016.
Το έργο προϋπολογισµού 95.700,81 € µε απαιτούµενη πίστωση
προς έγκριση 118.669,00 € (λόγω Φ.Π.Α.24%, ποσού 22.968,19 €) θα
χρηµατοδοτηθεί από τον κωδικό 30-7323.192 (ΣΑΤΑ 2016)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική
Έκθεση της υπ’ αριθ.82/2016 Μελέτης του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου», η οποία συντάχθηκε από τους κ.κ. Βασίλειο
∆ρύλλη, Πολιτικό Μηχανικό και Μαρία Σταθούλια, Πολιτικό Μηχανικό
Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του την υπ’ αριθ.πρωτ.Α-486/30.03.2016 Πρόταση Ανάληψης Υ-
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ποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης του εν λόγω έργου, καθώς επίσης και
τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου».
2)Της υπ’αριθ.82/2016 Μελέτης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου», η οποία συντάχθηκε από τους κ.κ. Βασίλειο
∆ρύλλη, Πολιτικό Μηχανικό και Μαρία Σταθούλια, Πολιτικό Μηχανικό
Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εννέα ευρώ
(118.669,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, σε βάρος του
Κ.Α.30-7323.192 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2016.
4)Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 613/2016.
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
23 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:614
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήµερα στις είκοσι τρεις (23) Νοεµβρίου 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.37084/18.11.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ.
∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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 η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς και 5)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.593 έως και 644)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 5 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου
στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και
µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) 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 ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου
και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του, της T.K.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και
µορφωτικής δραστηριότητας», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.33036/14-102016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά δυο µήνες.
Την 23-10-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 36.381,21 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 22-1-2016.
Με την µε αρ.49/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δυο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-3-2016.
Με την µε αρ.226/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγο έργου κατά δυο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-5-2016.
Με την µε αρ.337/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-7-2016.
Με την µε αρ.507/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-102016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.33036/14-10-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 22-12-2016, καθότι εκκρεµεί η
σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των
απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειµένου να καταστεί
δυνατή η περαίωση του έργου.
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 δύο (02) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 22-12-2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση
του έργου».
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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 τις υπ’αριθ.49,
226, 337 & 507/2016 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα η πρώτη, η δεύτερη, η Τρίτη και η τέταρτη παράταση
προθεσµίας περαίωσης του έργου «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.
33036/14.10.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη
παράτασης 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», της παρ.2 του άρθρου
376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου,
3)∆ηµητρίου Μπούρδου, Γραµµατέα και 4)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 δύο (22) ψήφους υπέρ και τεσσάρων (4) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της πέµπτης (5ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης
του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον
προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας», κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 22.12.2016, προκειµένου
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 614/2016.
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
23 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:615
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήµερα στις είκοσι τρεις (23) Νοεµβρίου 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.37084/18.11.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ.
∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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

Α∆Α: 6ΕΜ6Ω6Χ-2Μ∆

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς και 5)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.593 έως και 644)
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ης

Για το αντικείµενο:«Έγκριση 4 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη
∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) 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 ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού
Βουραϊκού», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.34010/21-10-2016 ζητά την
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 31-122016.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 51.108,35 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ. 110/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες και δέκα (10) ηµερολογιακές ήµερες, ήτοι έως τις 30-4-2016.
Με την µε αρ. 247/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 30-7-2016.
Με την µε αρ. 447/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 30-10-2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.34010/21-10-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου µέχρι τις 31-122016, καθότι εκκρεµεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών
προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση του Α.Π.Ε. από την Προϊσταµένη Αρχή και την
ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών
προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά δύο (02) ηµερολογιακούς µήνες,
δηλαδή έως την 30-12-2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
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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 Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’αριθ.110, 247 & 447/2016 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη (1η), η δεύτερη (2η) και τη
τρίτη (3η) παράταση αντίστοιχα, εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση
διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας
για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και
Φαραγγιού Βουραϊκού», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.
34010/21.10.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη
παράτασης της προθεσµίας περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48
του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου
376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου,
3)∆ηµητρίου Μπούρδου, Γραµµατέα και 4)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 δύο (22) ψήφους υπέρ και τεσσάρων (4) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της τέταρτης (4ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης
του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.
∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης
Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού», κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως 31.12.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 615/2016.
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
23 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:616
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήµερα στις είκοσι τρεις (23) Νοεµβρίου 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.37084/18.11.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ.
∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς και 5)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.593 έως και 644)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 3 παράτασης προθεσµίας εργασιών
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ερινεού».
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 ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Μετά από την αίτηση µε αριθ.πρωτ.34009/21-10-2016 έγγραφο
του αναδόχου κ. Φάνη Καπετσώνη, πρόεδρου ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. για
χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου έως την 28-02-2017.
Την 11-4-2016 υπεγράφη η σύµβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου Αιγίου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου
και του αναδόχου του έργου κ. Φάνη Καπετσώνη, πρόεδρου ∆.Σ.
ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. (µε αριθ.πρωτ. σύµβασης 10251/2016-Α∆ΑΜ:
16SYMV004187006), µετά από την υπ’ αριθ.04/20-01-2016 (Α∆Α:
ΩΓΚ7Ω6Χ-ΤΙΗ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας για ανάθεση του έργου και την αριθ.πρωτ.14160/1448/11-02-2016
(Α∆Α: 6ΕΟΞΟΡ1Φ-ΕΕΧ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ.Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω Απόφασης.
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23% ανέρχεται στο ποσό των 11.465,56 €.
Το έργο χρηµατοδοτείτε από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016 µε το ποσό
των 12.000,00 €.
Η προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν ένας ηµερολογιακός µήνας (30Η.Η.) από την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή την 11-05-2016.
Με την υπ’ αριθ.285/25-05-2016 Απόφαση ∆.Σ. (Α∆Α:
63ΗΟΩ6Χ-5ΨΞ) εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου
έως 31.08.2016.
Με την υπ’ αριθ.502/21-09-2016 Απόφαση ∆.Σ. (Α∆Α: 7ΗΩ6ΧΥ7∆) εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως 30.11.
2016.
Μετά από την αίτηση µε αριθ.πρωτ.34009/21-10-2016 έγγραφο
του αναδόχου κ. Θεοφάνη Καπετσώνη, πρόεδρου ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.
για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου έως την 28-02-2017
λόγω του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., προκειµένου να συµπεριληφθούν οι απαραίτητες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Προτείνω
Σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 28-02-2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών».
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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 Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’αριθ.285 & 502/2016 προηγούµενες αποφάσεις
του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη (1η) και η δεύτερη (2η) παράταση
αντίστοιχα, εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων ∆.Ε. Ερινεού», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.
34009/21.10.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη
παράτασης της προθεσµίας περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48
του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου
376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και
3)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 τριών (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της τρίτης (3ης) παράτασης προθεσµίας περαίωσης
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ερινεού»,
έως τις 28.02.2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του
αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 616/2016.
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
23 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:617
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήµερα στις είκοσι τρεις (23) Νοεµβρίου 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.37084/18.11.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ.
∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς και 5)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.593 έως και 644)
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Για το αντικείµενο:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης
της Παραλίας µε την Άνω Πόλη».
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:
«1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο ανωτέρω Ανάδοχος του Έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.33039/14-10-2016 συµπληρωµατική
της προηγηθείσας α.π.28893/13-09-2016 αίτησή της, ζητά την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.
To Έργο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης της παραλίας µε την Άνω Πόλη» αποτελεί υποέργο της
Πράξης «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου
Αιγιαλείας» η οποία εντάχθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.4972/03-12-2011
(Α.∆.Α.: Β45Ν7Λ6-Σ27) απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ.Ελλάδας µε κωδικό MIS384102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ00180064).
Λόγω λήξης της ∆ιαχειριστικής Περιόδου 2007-2013 την 31-122015, η εν λόγω Πράξη απεντάχθηκε µε την α.π.259/29-01-2016 (Α.∆.Α.:
68ΚΩ7Λ6-ΘΩ4) Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας. Η ένταξη
της Πράξης του έργου µε κωδικό ΟΠΣ5000887 στο ΕΣΠΑ 2014-2020
και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα 20142020» έγινε µε την α.π. 1317/11-04-2016 (Α.∆.Α.: 6ΥΧΖ7Λ6-ΒΑΙ) Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας.
Η σχετική Σύµβαση Κατασκευής του έργου υπεγράφη την 01-042014 µε αριθ.πρωτ.13021 και προβλεπόµενη αρχική προθεσµία περαίωσης την 01-08-2015.
Ο Ανάδοχος µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.26532/09-07-2015 ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, κατά 449 ηµέρες µε αναθεώρηση.
Η Υπηρεσία µας εξέτασε αναλυτικά το περιεχόµενο της ανωτέρω
αίτησης του Αναδόχου και διαβίβασε µε το υπ’αριθ.πρωτ.26532/20-072015 έγγραφό της στην Ε.∆.Α./Π.∆.Ε. σχετική εισήγηση, µαζί µε την υποβληθείσα αίτηση του Αναδόχου.
Η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική
Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και
48 του Ν.3669/2008, την παράταση - στην τότε παρούσα φάση - της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του έργου (01-08-2015) µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά εκατόν
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ογδόντα έξι (186) ηµέρες, η οποία στοιχειοθετήθηκε στην παράγραφο 3.1
και ειδικότερα στην «3.1.2 - Καθυστερήσεις λόγω µη έναρξης Υποέργου
2» της εν λόγω εισήγησης.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το υπ’αριθ.πρωτ.3978/06-08-2015 έγγραφό της, διατύπωσε τη
σύµφωνη γνώµη της για την προέγκριση της παράτασης προθεσµίας υλοποίησης του έργου µέχρι την 31-12-2015, λαµβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση της Υπηρεσίας µας και τη λήξη επιλεξιµότητας της τρέχουσας
Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013.
Με την έκδοση της υπ’αριθ.537/2015 απόφασης ∆.Σ. ∆. Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: ΩΝ0ΠΩ6Χ-ΠΦ1) αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης
προθεσµίας του έργου κατά εκατόν πενήντα τρεις (153) ηµέρες, ήτοι έως
31-12-2015, ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση του έργου.
- Ο Ανάδοχος µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.46937/23-12-2015
ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου,
σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν.3669/2008, κατά 550 ηµέρες µε
αναθεώρηση.
Η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική
Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48
του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µε
αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά διακόσιες ενενήντα πέντε (295) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 1ης εγκριθείσας παράτασης (31-12-2015), δηλαδή ως τις 21-10-2016 ώστε να γίνει
δυνατή η συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωση του έργου.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το υπ’ αριθ.πρωτ.6952/25-01-2016 έγγραφό της, διατύπωσε τη
σύµφωνη γνώµη της για την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης του
έργου µέχρι την 21-10-2016, σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας
µας.
Με την έκδοση της υπ’ αριθ.111/2016 απόφασης ∆.Σ. ∆. Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: 7Λ3ΝΩ6Χ–ΠΡΦ) αποφασίστηκε η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας του έργου κατά διακόσιες ενενήντα πέντε (295) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 1ης εγκριθείσας παράτασης (δηλαδή ως τις 2110-2016).
- Ο Ανάδοχος µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.28893/13-09-2016 ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, κατά 324 ηµέρες µε αναθεώρηση, συνοπτικά για τους κάτωθι λόγους:
Ι) Απουσία προγράµµατος χρηµατοδότησης του έργου
ΙΙ) Αναµονή εγκρίσεως 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του έργου, λόγω ενσωµατωµένων σε αυτόν πρόσθετων εργασιών.
ΙΙΙ) Καθυστερήσεις λόγω υπαιτιότητας του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.
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Η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε προς την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
(Ε.Υ.∆.Ε.Π./Π.∆.Ε.) σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008,
την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά διακόσιες πενήντα επτά (257) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 2ης εγκριθείσας παράτασης
(21-10-2016), δηλαδή ως τις 05-07-2017 ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωση του έργου.
Η Ε.Υ.∆.Ε.Π./Π.∆.Ε. επέστρεψε το ανωτέρω αίτηµα της Υπηρεσίας µας µε το από 28-09-2016 µήνυµα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
καλώντας την Υπηρεσία µας να επανέλθει µε νέα αιτιολόγηση που θα
στοιχειοθετεί επαρκώς το διάστηµα και το λόγο της αιτούµενης παράτασης χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.
- Ο Ανάδοχος µε νεότερη αίτησή του µε αριθ.πρωτ.33039/14-102016, συµπληρωµατική της ανωτέρω α.π. 28893/13-09-2016, υπέβαλε
νέα αιτιολόγηση και ζητάει την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του
ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, κατά
221 ηµέρες µε αναθεώρηση, συνοπτικά για τους κάτωθι συµπληρωµατικούς λόγους:
Ι) Μεταβολή της θέσης Υποσταθµού ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. στην οδό Ζ.
Πηγής και µετατροπή του από υπόγειο σε υπέργειο.
ΙΙ) Καθυστερήσεις λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
ΕΡΓΟΥ
Ι) Μεταβολή της θέσης Υποσταθµού ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. στην οδό Ζ. Πηγής και
µετατροπή του από υπόγειο σε υπέργειο.
Τον ∆εκέµβριο του 2015, κατά την έναρξη των εργασιών της κατασκευής του προβλεπόµενου υπόγειου Υποσταθµού του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.
στην οδό Ζωοδόχου Πηγής, και ειδικότερα στη φάση των εκσκαφών, εντοπίστηκε ο υδροφόρος ορίζοντας σε µικρό βάθος, το οποίο 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.
Η Υπηρεσία µας εξέτασε τις εναλλακτικές δυνατότητες και τελικώς πρότεινε στον ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. ως νέα θέση για την κατασκευή του Υποσταθµού το ευρισκόµενο επί της οδού Μιχαλοπούλου παλαιό κτίσµα ιδιοκτησίας ∆ήµου Αιγιαλείας. Στη συνέχεια η Υπηρεσία µας προέβη σε
αποτύπωση του κτίσµατος (κατόψεις-όψεις-τοµές) και διαβίβασε το σχετικό αίτηµα εξέτασης της προτεινόµενης λύσης στον ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. µε το
α.π. 10239/11-04-2016 έγγραφό της. Ο ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. απεδέχθη τελικά
την προτεινόµενη θέση και µε το α.π. 7787/31-05-2016 έγγραφό του (α.π.
∆. Αιγιαλείας 17577/09-06-2016) µας απέστειλε κατασκευαστικά σχέδια
για τη νέα θέση του Υποσταθµού, τα οποία η Υπηρεσία µας κοινοποίησε
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στον Ανάδοχο (µε το α.π. 17577/09-06-2016 έγγραφό της). Το δε ∆.Σ. ∆.
Αιγιαλείας, καθόσον απαιτείτο, εξέδωσε τη σχετική απόφασή του υπ’
αριθ.400/2016 (Α.∆.Α.: Ω∆ΛΝΩ6Χ-Π4Η) για την παραχώρηση στον
∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. του υπ’ όψη κτίσµατος (τροποποίηση της προηγούµενης
σχετικής απόφασής του υπ’ αριθ.217/2014) στις 29-06-2016.
Είναι προφανές ότι µέχρι την εξεύρεση της νέας θέσης του Υποσταθµού και µέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούµενων διαδικασιών για
την οριστικοποίηση της κατασκευής του σε αυτή, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση από τον Ανάδοχο οποιασδήποτε εργασίας σχετικής µε την υπογειοποίηση του δικτύου του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε., καθότι η µη δυνατότητα κατασκευής του Υποσταθµού στην τελικώς επιλεχθείσα θέση ήταν δυνατό να
επιφέρει σηµαντική µεταβολή συνολικά στην προβλεπόµενη από τη Μελέτη του έργου όδευση της υπογειοποίησης του δικτύου.
Ως εκ τούτου,
Η Υπηρεσία µας αναγνωρίζει ως ηµέρες καθυστέρησης εκ του λόγου αυτού:
Ηµέρες 180, αντιστοιχούσες στο χρονικό διάστηµα από 01-012016 έως 29-06-2016.
ΙΙ) Καθυστερήσεις λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών
Για τη χρονική επιβάρυνση του έργου λαµβάνονται υπόψη οι ηµέρες εκείνες µε έντονες βροχές και καταιγίδες (ύψος βροχής >1mm) κατά
τη διάρκεια της τελευταίας εγκεκριµένης 2ης παράτασης της προθεσµίας
περαίωσης του έργου (ήτοι από 01-01-2016), κατά τις οποίες ήταν αδύνατη η έντεχνη εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας.
Ο Ανάδοχος προσκόµισε συνηµµένους στην α.π. 33039/14-102016 αίτησή του πίνακες αναλυτικών µετεωρολογικών δεδοµένων ανά
µήνα από τον Μετεωρολογικό Σταθµό του Ρίου, εκ του οποίου προκύπτει
ο πίνακας που ακολουθεί µε τις ηµεροµηνίες δυσµενών καιρικών συνθηκών, κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών του έργου:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜ/ΝΙΕΣ
ΜΗΝΑΣ
ΒΡΟΧΕΡΩΝ
ΒΡΟΧΕΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2, 3, 4, 5, 7, 10, 13, 16
8
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

14

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

4, 5, 10, 11, 12, 13, 18,26
1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14,
17, 18, 19, 23, 24, 27
10, 24, 26

ΜΑΪΟΣ

2, 3, 4, 20, 21

5

ΙΟΥΝΙΟΣ

25

1

ΜΑΡΤΙΟΣ

6

8
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ΙΟΥΛΙΟΣ

-

-

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ
39
Η Υπηρεσία µας αναγνωρίζει ως ηµέρες καθυστέρησης εκ του λόγου αυτού:
Ηµέρες 39, σύµφωνα µε τον ανωτέρω Πίνακα.
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψη ότι οι 39 ηµέρες
εκ του λόγου (IΙ) συµπεριλαµβάνονται στις 180 ηµέρες εκ του λόγου (Ι),
η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε προς την Ε.Υ.∆.Ε.Π./Π.∆.Ε. σύµφωνα µε τα
άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του
Αναδόχου κατά εκατόν εξήντα µία (161) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν
της 2ης εγκριθείσας παράτασης (21-10-2016), δηλαδή ως τις 31-03-2017
ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωση του έργου.
Η σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας µας διαβιβάστηκε προς την
Ε.Υ.∆.Ε.Π./Π.∆.Ε. µε το υπ’ αριθ.πρωτ.33039/18-10-2016 έγγραφό µας,
µαζί µε την υποβληθείσα αίτηση του Αναδόχου και παράλληλα υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (19-10-2016) στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (Ο.Π.Σ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το υπ’ αριθ.πρωτ.4797/01-11-2016 έγγραφό της, διατύπωσε τη
σύµφωνη γνώµη της για την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης του
έργου µέχρι την 31-03-2017, σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας
µας.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά εκατόν εξήντα µία (161) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 2ης εγκριθείσας παράτασης (21-10-2016), δηλαδή
ως τις 31-03-2017 ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.33039/14.10.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη», τις υπ’ αριθ.537/2015 & 111/
2016 προηγούµενες αποφάσεις του µε τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη
(1η) και η δεύτερη (2η) παράταση αντίστοιχα του εν λόγω έργου, το υπ’
7
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αριθ.πρωτ.4797/01.11.2016 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το οποίο διατυπώθηκε η σύµφωνη γνώµη για τη ζητούµενη παράταση του ανωτέρω έργου, την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωσή του, καθώς
επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 & 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 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 πέντε (25) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση τρίτης (3ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη», µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά εκατόν εξήντα µία (161) ηµερολογιακές ηµέρες, πέραν της δεύτερης (2ης) εγκριθείσας παράτασης (21.
10.2016), ήτοι έως τις 31.03.2017, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 617/2016.
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
23 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:627
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήµερα στις είκοσι τρεις (23) Νοεµβρίου 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.37084/18.11.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ.
∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς και 5)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.593 έως και 644)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της εκµίσθωσης δηµοτικού ακινήτου Πύργου Υψηλών Αλωνίων της ∆.Κ.Αιγίου του ∆ήµου
Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, η οποία έχει ως εξής:
«Το δηµοτικό ακίνητο Πύργος της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων
∆.Κ.Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, συνολικού εµβαδού 133,43 τ.µ., είχε
εκµισθωθεί στην εταιρεία «ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ι.Κ.Ε.» µε νόµιµο εκπρόσωπό της τον κ. Πελοπίδα Αθανασόπουλο, µετά
από δηµοπρασία, σύµφωνα µε την αριθ.280/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε µε την 158146/16135/23.12.2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής
Ελλάδας & Ιονίου εν δυνάµει του από 1/2/2016 συµφωνητικού που είχε
υπογραφεί µεταξύ του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας και του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας. Με την αριθ.476/21.09.2016 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κατόπιν της αριθ.πρωτ.17874/13.06.2016 αιτήσεως του ανωτέρω µισθωτή λύθηκε η εκµίσθωση του εν λόγω δηµοτικού ακινήτου. Με
δεδοµένο ότι και ο προηγούµενος εκµισθωτής είχε αποχωρήσει από το ακίνητο πριν τη λήξη του αντίστοιχου συµφωνητικού εκµίσθωσης, το ακίνητο που βρίσκεται στο κεντρικό σηµείο της πόλης του Αιγίου και χρησιµοποιείται ως παραδοσιακό καφενείο, κυλικείο και αναψυκτήριο, παραµένει κλειστό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εξαιτίας της αποχώρησης
δύο διαδοχικών µισθωτών και σε συνδυασµό µε την οικονοµική στενότητα στην οποία βρισκόµαστε, έχοντας σκοπό την επαναλειτουργία του ανωτέρω ακινήτου, προτείνεται η εκ νέου εκµίσθωσή του µε διενέργεια
πλειοδοτικής δηµοπρασίας, µε τις διαδικασίες που ορίζει το Π.∆.270/81
και το άρθρο 192 παρ.1 του ∆ΚΚ Ν.3463/2006 µε προσιτό τίµηµα.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα, εισηγούµαι στο σώµα
προς ψήφιση την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου Πύργος της πλατείας Υψηλών Αλωνίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου του ∆ήµου
µας, όπως η νοµοθεσία ορίζει».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας
∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.476/2016 προηγούµενη απόφασή του, περί εγκρίσεως της υπ’ αριθ.πρωτ.17874/13.06.
2016 αιτήσεως του κ. Πελοπίδα Αθανασόπουλου, νοµίµου εκπροσώπου
της εταιρείας «Πατραϊκή Εστίαση Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» για λύση του
από 01.02.2016 συµφωνητικού εκµίσθωσης του δηµοτικού ακινήτου
Πύργου των Υψηλών Αλωνίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου
Αιγιαλείας, πριν από τη λήξη του χρόνου εκµίσθωσης, την υπ’ αριθ.83/
2015 επίσης προηγούµενη απόφασή του, περί αναγκαιότητας εκµίσθω3
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σης του εν λόγω ακινήτου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.πρωτ.
22306/2569/12.03.2015 όµοια του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, το γεγονός ότι τόσο η ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου όσο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, έχουν εκφράσει θετική γνώµη για την εκµίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, µε τις υπ’ αριθ.56/2014 και 8/2015 αντίστοιχα, αποφάσεις τους, την ανάγκη εκµίσθωσης του εν λόγω ακινήτου
µε προσιτό τίµηµα αφενός µεν λόγω αποχώρησης δύο διαδοχικών µισθωτών και αφετέρου δε λόγω οικονοµικής στενότητας, καθώς επίσης και τις
διατάξεις του Π.∆.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.03.1981) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», του άρθρου 192 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)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος
και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην
του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ο οποίος
καταψηφίζει το θέµα, εποµένως µε είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ και
µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την εκµίσθωση του δηµοτικού ακινήτου «Πύργος», το οποίο βρίσκεται εντός της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, συνολικού εµβαδού 133,43 τ.µ., το οποίο θα λειτουργήσει αποκλειστικά και µόνο ως κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, µε τη διαδικασία της προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.270/1981 (Φ.Ε.Κ.77/τ.Α/30.
03.1981) «Περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δηµοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκµίσθωσιν πραγµάτων των
∆ήµων και Κοινοτήτων» και του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.
2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 627/2016.
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
23 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:628
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20)Γεώργιο Γιοβά, 21)Ευστράτιο Βαρδάκη, 22)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη συνήλθε σήµερα στις είκοσι τρεις (23) Νοεµβρίου 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.37084/18.11.2016, 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 Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ.
∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων η κα
Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς και 5)∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.593 έως και 644)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’ αριθ.218/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, περί έγκρισης ή µη εξωδικαστικού συµβιβασµού µε τον κ. Ανδρέα Τζουρά του Σπήλιου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.218/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας µε
τον κ. Ανδρέα Τζουρά του Σπήλιου και εισηγείται θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, σχετικά µε την οφειλή του ∆ήµου Αιγιαλείας
προς τον προαναφερόµενο ο οποίος διεκδικεί το ποσό των εκατό χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ (100.167,00 €) νοµιµότοκα από την κοινοποίηση της αγωγής και αφορά την καταβολή µισθωµάτων των µηνών
Αυγούστου 2010 έως και τον Ιούνιο του 2014 έκτασης πέντε (5) στρεµµάτων περίπου στη θέση «Νησί» Τεµένης Αιγίου που χρησιµοποιούσε ο
∆ήµος για την εναπόθεση παλετών (όγκων πιεσµένων σκουπιδιών).
Στα πλαίσια εξωδικαστικού συµβιβασµού ο κ. Ανδρέας Τζουράς
του Σπήλιου ζητά την συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, παραιτούµενος των τόκων και περιορίζοντας την απαίτησή του στο ποσό των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €) από το αρχικό των εκατό χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά ευρώ (100.167,00 €).
Με τα δεδοµένα αυτά είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου µας να
γίνει εξωδικαστικός συµβιβασµός και να µην προχωρήσει δικαστικά η υπόθεση, καθώς τυχόν πρόοδος της ανωτέρω υπόθεσης στα ∆ικαστήρια
πιθανολογείται σφόδρα ότι θα οδηγήσει το ∆ήµο σε πληρωµή όλου του
πραγµατικού ποσού δηλαδή 100.167,00 €, πλέον τόκων κ.λπ. εξόδων.
Ο κ. Ανδρέας Τζουράς του Σπήλιου θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το συνολικό ποσό των 75.000,00 €, που αφορά την καταβολή µισθωµάτων των µηνών Αυγούστου 2010 έως και τον Ιούνιο του
2014 έκτασης πέντε (5) στρεµµάτων περίπου στη θέση «Νησί» Τεµένης
Αιγίου που χρησιµοποιούσε ο ∆ήµος για την εναπόθεση παλετών (όγκων
πιεσµένων σκουπιδιών) και δεν έχει καµία άλλη απαίτηση από το ∆ήµο
µας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.218/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας, την από 12.08.2014 αγωγή µε αριθµό κατάθεσης 398-248/2014 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, το γεγονός ότι
ο εξωδικαστικός συµβιβασµός είναι προς όφελος του ∆ήµου Αιγιαλείας
καθώς, τυχόν πρόοδος της ανωτέρω υπόθεσης στα αρµόδια ∆ικαστήρια
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πιθανολογείται σφόδρα ότι θα οδηγήσει το ∆ήµο σε πληρωµή όλου του
ποσού και µε δεδοµένο ότι ο κ. Ανδρέας Τζουράς παραιτείται των τόκων
και από σηµαντικό µέρος του ποσού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
εδ.ιδ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.04.
2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», του άρθρου 65 και της παρ.2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γρηγορίου 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 πέντε (25) ψήφους υπέρ και µίας (1)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Τον εξωδικαστικό συµβιβασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τον κ.
Ανδρέα Τζουρά του Σπήλιου, κατοίκου Ροδιάς Αιγιαλείας µε Α.Φ.Μ.
014766575 ∆ΟΥ Αιγίου, σχετικά µε αγωγή του κατά του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία διεκδικεί το ποσό των 100.167,00 € νοµιµότοκα από
την κοινοποίηση της αγωγής, που προέκυψε από τη µη καταβολή µισθωµάτων εκ µέρους του ∆ήµου Αιγιαλείας, κατά το χρονικό διάστηµα από
το µήνα Αύγουστο του έτους 2010 έως και το µήνα Ιούνιο του έτους
2014, του οικοπέδου ιδιοκτησίας του, έκτασης πέντε (5) στρεµµάτων περίπου, το οποίο βρίσκεται στη θέση «Νησί» Τεµένης Αιγίου και χρησιµοποιούσε ο ∆ήµος Αιγιαλείας για την εναπόθεση παλετών (όγκων πιεσµένων σκουπιδιών), µε δεδοµένο ότι ο ανωτέρω παραιτείται των τόκων και
από σηµαντικό µέρος του ποσού, περιορίζοντας την απαίτησή του στο
τελικό ποσό των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €), προς όφελος του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Ο κ. Ανδρέας Τζουράς του Σπήλιου υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το συνολικό ποσό των 75.000,00 €, για
τα προαναφερόµενα µισθώµατα του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας του,
το οποίο χρησιµοποιούσε ο ∆ήµος Αιγιαλείας για την εναπόθεση παλετών (όγκων πιεσµένων σκουπιδιών) και δεν έχει καµία άλλη απαίτηση από το ∆ήµο Αιγιαλείας, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα
της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 628/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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