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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:98
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ.Αιγίου-Τ.Κ.Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού,
η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων της ∆.Κ.Αιγίου-Τ.Κ.
Πτέρης (Αγ. Ανδρέας Μπουφούσκια) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ
Σελινούντα.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο φεκ 2714Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
・ Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση
Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
・ Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
・ Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
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・ Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
・ Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή
και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
・ Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
・ Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
・ Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
・ Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
・ Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
・ Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, και ιδίως αυτών
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 = 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.5783/22-02-2017 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (ένας αποχωρεί άµεσα µε µετάταξη στην 01-03-2017),
ένας (1) ∆Ε Εργοδηγός, έξι (6) τεχνίτες (2 ∆Ε τεχνιτών µπετατζήδων, 1
∆Ε τεχνίτης Πλακατζής, 2 ∆Ε τεχνιτών, 1 ∆Ε τεχνίτης Συντηρητής), 1
∆Ε δοµικών έργων, οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν στην συγκεκριµένη εργασία, και πέντε (5) εργάτες εκ των οποίων δύο (2) γενικών
καθηκόντων και τρεις (3) Βοηθητικών εργασιών.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντι-

4

Α∆Α: ΩΚΩ8Ω6Χ-7ΗΓ

κείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ.λπ. και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Κ.Αιγίου-Τ.Κ.Πτέρης (Αγ. Ανδρέας Μπουφούσκια) που δεν συµµετέχουν
στον ΤΟΕΒ Σελινούντα.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την 15-03-2017) έως 15-10-2017.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 4.030,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 4.997,20 € λόγω Φ.Π.Α.24% και µπορεί να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1
του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1. Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ.Αιγίου-Τ.Κ.Πτέρης (Αγ. Ανδρέας Μπουφούσκια) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.035 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισµό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 4.997,20 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.035 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
4. Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την
15-03-2017) έως 15-10-2017.
5. Την αδυναµία εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων µε τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ.Αιγίου-Τ.Κ.Πτέρης (Αγ. Ανδρέας Μπουφούσκια) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα» από τα συνεργεία µας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίο-
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δο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε
δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. σύµφωνα µε το σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.10/
2017 Μελέτη µε τίτλο «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ.Αιγίου-Τ.Κ.Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια)
που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα», η οποία συντάχθηκε από
τον κ. Κωνσταντίνο Σαυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, την υπ’ αριθ.πρωτ.5783/22.02.2017 βεβαίωση του
Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη έγκρισης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό
προσωπικό του αρµοδίου Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών-Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου και αυξάνονται οι απαιτήσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 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», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και δύο (2)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ.Αιγίου-Τ.Κ.Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα»
∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.035 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την
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κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα
[π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.].
2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 118
του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 4.997,20 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και
θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.035 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 98/2017.
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
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:99
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
1
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας ∆.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού,
η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων των ∆.Ε. Αιγείρας ∆.Ε. Ακράτας.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο φεκ 2714Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
・ Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση
Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
・ Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
・ Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
・ Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
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・ Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή
και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
・ Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
・ Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
・ Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
・ Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
・ Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
・ Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, και ιδίως αυτών
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 = 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.5783/22-02-2017 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (ένας αποχωρεί άµεσα µε µετάταξη στην 01-03-2017),
ένας (1) ∆Ε Εργοδηγός, έξι (6) τεχνίτες (2 ∆Ε τεχνιτών µπετατζήδων, 1
∆Ε τεχνίτης Πλακατζής, 2 ∆Ε τεχνιτών, 1 ∆Ε τεχνίτης Συντηρητής), 1
∆Ε δοµικών έργων, οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν στην συγκεκριµένη εργασία, και πέντε (5) εργάτες εκ των οποίων δύο (2) γενικών
καθηκόντων και τρεις (3) Βοηθητικών εργασιών.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµα4
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σία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ.λπ. και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων των ∆.Ε.
Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την 15-03-2017) έως 15-10-2017.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 19.999,60 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.799,50 € λόγω Φ.Π.Α.24% και
µπορεί να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1. Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισµό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.799,50 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
4. Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την
15-03-2017) έως 15-10-2017.
5. Την αδυναµία εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων µε τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας» από τα συνεργεία µας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο
όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή
δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών)
πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. σύµφωνα µε το σκεπτικό της εισήγησης».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.7/
2017 Μελέτη µε τίτλο «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας», η οποία συντάχθηκε από
τον κ. Κωνσταντίνο Σαυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, την υπ’ αριθ.πρωτ.5783/22.02.2017 βεβαίωση του
Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη έγκρισης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό
προσωπικό του αρµοδίου Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών-Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου και αυξάνονται οι απαιτήσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 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», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου
κ. Βασιλείου Τοµαρά, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα και των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Βασιλείου Φιλιππόπουλου, 4)∆ηµητρίου Παναγιωτακόπουλου,
5)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 6)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 δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ και επτά (7) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας»
∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα
[π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.].
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2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 118
του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 24.799,50 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και
θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 99/2017.
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
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:100
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
1
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (5ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού,
η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. ∆ιακοπτού.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο φεκ 2714Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
・ Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση
Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
・ Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
・ Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
・ Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
・ Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή
και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
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・ Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
・ Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
・ Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
・ Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
・ Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
・ Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, και ιδίως αυτών
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 = 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.5783/22-02-2017 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (ένας αποχωρεί άµεσα µε µετάταξη στην 01-03-2017),
ένας (1) ∆Ε Εργοδηγός, έξι (6) τεχνίτες (2 ∆Ε τεχνιτών µπετατζήδων, 1
∆Ε τεχνίτης Πλακατζής, 2 ∆Ε τεχνιτών, 1 ∆Ε τεχνίτης Συντηρητής), 1
∆Ε δοµικών έργων, οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν στην συγκεκριµένη εργασία, και πέντε (5) εργάτες εκ των οποίων δύο (2) γενικών
καθηκόντων και τρεις (3) Βοηθητικών εργασιών.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ.λπ. και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συ-
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ντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Ε.
∆ιακοπτού.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την 15-03-2017) έως 15-10-2017.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 20.000,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.800,00 € λόγω Φ.Π.Α.24% και
µπορεί να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1. Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισµό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
4. Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την
15-03-2017) έως 15-10-2017.
5. Την αδυναµία εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων µε τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού» από
τα συνεργεία µας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό
δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της
άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή
πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ. σύµφωνα µε το σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.9/
2017 Μελέτη µε τίτλο «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού», η οποία συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σαυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, την υπ’ αριθ.πρωτ.5783/22.02.2017 βεβαίωση του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη έγκρισης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό του αρµοδίου Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών-Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου και
αυξάνονται οι απαιτήσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 118 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», µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την Έγκριση
1)Της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας,
διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά
τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα [π.χ. επούλωση
λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων
και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.].
2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 118
του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και
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θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 100/2017.
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
1 Μαρτίου 2017

Αριθ.Απόφ.:101
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδηµάρχους, 6)∆ηµήτριο Μπούνια, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 10)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 11)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 16)Γεώργιο Γιοβά, 17)Ευστράτιο Βαρδάκη, 18)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Βασίλειο Τοµαρά, 22)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε
σήµερα πρώτη (1η) Μαρτίου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.6237/24.02.2017,
η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων, 2)Βασίλειος Γλωσσίδης, Τ.Κ.Ζήριας, 3)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ.Καµαρών, 4)Σπυρίδων Ζούδιος,
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Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων και 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, 4)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχοι, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Χρήστος Γούτος, 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 9)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.95 έως και 106)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδοµο (7ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού,
η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων των ∆.Ε. Συµπολιτείας-∆.Ε. Ερινεού.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο φεκ 2714Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
・ Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση
Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
・ Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
・ Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
・ Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
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・ Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή
και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
・ Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
・ Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
・ Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
・ Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
・ Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
・ Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, και ιδίως αυτών
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 = 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.5783/22-02-2017 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων (ένας αποχωρεί άµεσα µε µετάταξη στην 01-03-2017),
ένας (1) ∆Ε Εργοδηγός, έξι (6) τεχνίτες (2 ∆Ε τεχνιτών µπετατζήδων, 1
∆Ε τεχνίτης Πλακατζής, 2 ∆Ε τεχνιτών, 1 ∆Ε τεχνίτης Συντηρητής), 1
∆Ε δοµικών έργων, οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν στην συγκεκριµένη εργασία, και πέντε (5) εργάτες εκ των οποίων δύο (2) γενικών
καθηκόντων και τρεις (3) Βοηθητικών εργασιών.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµα4
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σία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ.λπ. και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Ε.
∆ιακοπτού.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την 15-03-2017) έως 15-10-2017.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 19.999,40 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.799,26 € λόγω Φ.Π.Α.24% και
µπορεί να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1. Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας∆.Ε. Ερινεού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισµό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.799,26 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
4. Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την
15-03-2017) έως 15-10-2017.
5. Την αδυναµία εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων µε τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας∆.Ε. Ερινεού» από τα συνεργεία µας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και
την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά
περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι
απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε
δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-ε-
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ξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. σύµφωνα µε το σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.8/
2017 Μελέτη µε τίτλο «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας-∆.Ε. Ερινεού», η οποία συντάχθηκε
από τον κ. Κωνσταντίνο Σαυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της
ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, την υπ’ αριθ.πρωτ.5783/22.02.2017 βεβαίωση του
Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη έγκρισης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό
προσωπικό του αρµοδίου Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών-Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου και αυξάνονται οι απαιτήσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 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», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και δύο (2)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας-∆.Ε. Ερινεού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του
∆ήµου Αιγιαλείας, διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα [π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία
χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.].
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2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 118
του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 24.799,26 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και
θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 101/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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