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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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 193
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 5 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού
Otto Walter», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.8206/10-3-2017 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις (4)
ηµερολογιακούς µήνες.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 132.201,65 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ.112/2016 (Α∆Α: ΩΖΨΡΩ6Χ-ΑΨΟ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν µία (101) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 31-5-2016.
Με την µε αρ.287/2016 (Α∆Α: 7Φ52Ω6Χ-Φ2Λ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες
ήτοι έως τις 31-8-2016.
Με την µε αρ.506/2016 (Α∆Α: Ω38ΣΩ6Χ-ΝΘΞ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς
µήνες ήτοι έως τις 31-12-2016.
Με την µε αρ.44/2017 (Α∆Α: ΩΟ43Ω6Χ-ΣΞΨ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς
µήνες ήτοι έως τις 30-04-2017.
Με την υπ’ αριθ.πρωτ.8206/10-3-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά
τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 30-04-2017, λόγω
των ακραίων καιρικών φαινοµένων που επικράτησαν κατά τους χειµερινούς µήνες καθιστώντας τις εργασίες αδύνατες και επιπλέον της µη ύπαρξης εγκεκριµένης χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leader.
Με την υπ’ αρ.5374/22-7-2016 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.
10419/23-11-2016 Απόφαση ορίσθηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου η 30-6-2017. Επίσης µε το υπ’ αριθ.10657/28-11-2016 έγγραφό της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020
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σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής ∆ήλωσης Αποδοχής δικαιούχων
συνεχιζόµενων πράξεων δηµοσίων συµβάσεων, συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας η σχετική δήλωση έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν η ολοκλήρωση των διαδικασιών του συνεχιζόµενου δηµοσίου έργου του θέµατος.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 30-06-2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.112,
287 & 506/2016 και 44/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες
εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter», τους λόγους που εκθέτει στην
υπ’ αριθ.πρωτ.8206/10.03.2017 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσµίας περαίωσή 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 Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, 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 δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση πέµπτης (5ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter», κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως 30.06.2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική
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υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 193/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 194
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 5 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου:«Επισκευή-διαρρύθµιση υφισταµένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη
ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του
∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή-διαρρύθµιση υφισταµένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας»
και µετατροπή του σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας», µε αίτησή του µε αριθ.
πρωτ.12855/26-4-2017 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου µέχρι τις 30-06-2017 ήτοι κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 55.831,47 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ.113/2016 (Α∆Α: 7ΤΦΒΩ6Χ-Β9Ξ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά ενενήντα (90) ηµερολογιακές
η-µέρες ήτοι έως τις 20-5-2016.
Με την µε αρ.286/2016 (Α∆Α: 7Ξ7ΒΩ6Χ-ΙΧΣ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν τρεις (103) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 31-8-2016.
Με την µε αρ.505/2016 (Α∆Α: 7ΓΦΑΩ6Χ-10Η) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς
µήνες ήτοι έως τις 31-12-2016.
Με την µε αρ.43/2017 (Α∆Α: 71ΞΝΩ6Χ-Α7Σ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς
µήνες ήτοι έως τις 30-04-2017.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.12855/26-04-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 30-06-2017, λόγω µη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Πρωτοκόλλου
Κανονισµού Νέων Τιµών Μονάδος, προκειµένου να καταστεί δυνατή η
περαίωση του έργου.
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Με την υπ’ αρ.5374/22-7-2016 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.
10419/23-11-2016 Απόφαση ορίσθηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου η 30-6-2017. Επίσης µε το υπ’ αριθ.10657/28-11-2016 έγγραφό της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020
σχετικά µε την υποχρέωση υποβολής ∆ήλωσης Αποδοχής δικαιούχων
συνεχιζόµενων πράξεων δηµοσίων συµβάσεων, συντάχθηκε και υπογράφηκε από τον ∆ήµαρχο Αιγιαλείας η σχετική δήλωση έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν η ολοκλήρωση των διαδικασιών του συνεχιζόµενου δηµοσίου έργου του θέµατος.
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 30-06-2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.183,
286, 505/2016 & 43/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες
εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις του έργου «Επισκευή-διαρρύθµιση
υφισταµένου κτιρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη
τοπική κοινότητα Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.12855/26.04.2017 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 & 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 Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευ-
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στράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, 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 δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση πέµπτης (5ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευή-διαρρύθµιση υφισταµένου κτιρίου του πολιτιστικού
συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του ∆ήµου
Αιγιαλείας», κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως την 30.06.
2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 194/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 195
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, 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: 7Θ∆ΣΩ6Χ-91Θ

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 7 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. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο 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.12650/25-4-2017 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά ένα (1) ηµερολογιακό µήνα, ήτοι έως τις 30-6-2017.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 51.108,35 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ.110/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες και δέκα (10) ηµερολογιακές ήµερες, ήτοι έως τις 30-4-2016.
Με την 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 µε αρ.615/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 31-12-2016.
Με την µε αρ.45/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 28-2-2017.
Με την µε αρ.78/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 31-5-2017.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.12650/25-4-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά ένα (1) ηµερολογιακό µήνα, ήτοι έως τις 30-6-2017, 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.
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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 ένα (1) ηµερολογιακό µήνα, δηλαδή έως την 30-6-2017, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.110, 247, 447, 615/2016, 45 & 78/2017
προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες
παρατάσεις 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.12650/25.04.2017 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 Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος
Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, 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 δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της έβδοµης (7ης) 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 έναν (1) η-
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µερολογιακό µήνα, ήτοι έως την 30.06.2017, προκειµένου να καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 195/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 196
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)

2

Α∆Α: Ω3ΕΧΩ6Χ-Γ52
ης

Για το αντικείµενο:«Έγκριση 8 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. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) 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.11894/12-42017 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά δύο 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
λόγω 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 δυο (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 µε αρ.614/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-12-2016.
Με την µε αρ.47/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-2-2017.
Με την µε αρ.106/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 7η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-4-2017.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.11894/12-4-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 22-6-2017, καθότι εκκρεµεί η
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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 22-6-2017, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του
έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.49,
226, 337, 507, 604/2016, 47 & 106/2017 προηγούµενες αποφάσεις του,
µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις 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.11894/12.04.2017 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 Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος
Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, 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 δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της όγδοης (8ης) 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», κα-
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τά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 22.06.2017, προκειµένου
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 196/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 197
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης
του έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής
οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό όγδοο (28ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 20-11-2015 υπογράφθηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο του ανωτέρω
έργου
µε
αρ.πρ.43261/20-11-2015
και
Α∆ΑΜ
15SYMV003350852 2015-11-23. Η αρχική προθεσµία είχε καθοριστεί
σε τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ήτοι µέχρι 20-2-2016. Χορηγήθηκε 1η παράταση του έργου (αριθµός απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 115/2016 µε Α∆Α 795ΜΩ6ΧΚ7Ο) από 20-2-2016 έως και 20/05/2016. Έχει γίνει ∆ιακοπή Εργασιών
µε την αρ.πρωτ.9236/08-04-2016 Απόφαση µε Α∆Α ΩΨΝ3Ω6Χ-Λ5Ε από 31-03-2016, λόγω µη πληρωµής του 1ου λογαριασµού-πιστοποίησης
(υποβλήθηκε την 07-12-2015 και έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την 2912-2015 από την Υπηρεσία µας). Από την υποβολή (07-12-2015) του εν
λόγω 1ου λογαριασµού-πιστοποίησης έχει παρέλθει χρόνος άνω του διµήνου χωρίς µέχρι σήµερα να έχει πληρωθεί όπως ορίζει ο Ν.3669/2008 άρθρο 53 παρ.9.
Χορηγήθηκε 2η παράταση εργασιών από 20-5-2016 έως 20-072016 µε την 377/2016 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 7ΨΤ9Ω6Χ-ΛΚ7.
Χορηγήθηκε 3η παράταση εργασιών από 20-07-2016 έως 20-102016 µε την 448/2016 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 73ΨΑΩ6Χ-ΙΚ9.
Χορηγήθηκε 4η παράταση εργασιών από 20-10-2016 έως 31-122016 µε την 556/2016 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 6Ξ4ΓΩ6Χ-3ΟΘ.
Χορηγήθηκε 5η παράταση εργασιών από 01-01-2017 έως 30-042017 µε την 46/2017 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 6ΙΙΧΩ6Χ-ΤΦΠ.
Με το αρ.πρ.9436/22-03-2017 έγγραφό µας µε Α∆Α ΩΩ6ΒΩ6ΧΛΗ8 έγινε άρση της διακοπής εργασιών από 10-03-2017 καθώς εξοφλήθηκε ο 1ος λογαριασµός.
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου µε την αρ.πρ.11574/10-04-2017 εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου έως 30-06-2017.
Με την απόφαση 110/2015 µε Α∆Α: 7ΧΝΧΩ6Χ-4Θ∆ της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και
τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος και ορίσθηκε, µέσω της εγκριθείσας ∆ιακήρυξης, η διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας να γίνει την 25-06-2015, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης.
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Το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε
στις 25-06-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η
Εταιρεία «Γεώργιος Β. Καψής» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (ενδεικτικά µέση έκπτωση έξι 6%).
Με την απόφαση 224/2015 µε Α∆Α: 6ΟΑΡΩ6Χ-ΡΞ3 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού
και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην Εταιρεία «Γεώργιος Β. Καψής» και το µε αριθµ.πρωτ.105542/11524/10-09-2015 και
Α∆Α: ΨΟΜΣΟΡ1Φ-49Ψ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για
τον έλεγχο νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης.
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:17465/21-10-2015 Α∆Α:
716Ε4653ΠΓ-ΖΞΠ του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου.
Η γεφυροποίηση του ανωτέρω έργου ολοκληρώθηκε µε την αρ.πρ.
10419/23-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και διαχείρισης κοινοτικών πόρων µε Α∆Α ΨΠΩΝ4653ΠΓ-1ΘΒ µε
την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση των πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ
2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 Συνολικού Προϋπολογισµού στο ΠΑΑ 2014-2020 61.845.859,68 € και 59.292.547,96 € στο
Π∆Ε σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα 1 στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και το παρών έργο.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα όλα τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 2 µήνες από 30-04-2017 έως
30-06-2017 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.115,
377, 448, 556/2016 & 46/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις εκτέλεσης του έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός
της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.11574/10.04.2017 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης περαίωσής του, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις
διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.
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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 Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, 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 δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση έκτης (6ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού,
εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», κατά δύο (2) µήνες, ήτοι από 30.04.2017 έως 30.06.2017, χωρίς υπαιτιότητα
του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 197/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 198
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, 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)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσό1

Α∆Α: 6ΨΜ9Ω6Χ-ΧΚΚ

πουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατεδαφίσεις
επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας», µελέτης µε αριθ.62/2017,
προϋπολογισµού του ανωτέρω έργου, σε βάρος του Κ.Α.Ε.30-7331.002
(∆.Π.) µε εγγεγραµµένη πίστωση 24.796,00 ευρώ και τον τρόπο εκτέλεσης µε συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό ένατο (29ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.62/2017 Μελέτης, η
οποία συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό
Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν στα πλαίσια κατεδαφίσεων επικινδύνων κτισµάτων που έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιµόρροπα ή έχουν καταστεί τελεσίδικες οι εκθέσεις επικινδύνου.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τα στοιχεία και τα λοιπά
τεύχη της παρούσας µελέτης, καθώς και τις οδηγίες και εντολές που θα
δίνονται κάθε φορά από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.
Στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνονται εργασίες κατεδαφίσεων επικινδύνων κτισµάτων, όπως κτιρίων, παραρτηµάτων κτιρίων και
γενικά οποιαδήποτε κατασκευή είναι επικίνδυνη.
Αναλυτικότερα οι εργασίες θα είναι οι παρακάτω:
•
Αποξηλώσεις, κατεδαφίσεις.
•
Φορτοεκφορτώσεις.
•
Μεταφορές.
Πριν από οποιαδήποτε εργασία θα πραγµατοποιείται αποσύνδεση
παροχών Ο.Κ.Ω. από την υπό κατεδάφιση οικοδοµή ή τµήµα αυτής,
(∆Ε∆∆ΗΕ - ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - ΟΤΕ - τυχόν άλλα δίκτυα παρόχων,
µε όποιο διακριτικό τίτλο έχουν σήµερα κ.λπ.) µε µέριµνα και δαπάνη
του αναδόχου.
Τα κτίσµατα θα κατεδαφιστούν σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αριθµό 54/38935/210.95 «Κανονισµός για κατεδαφίσεις κτηρίων» και η διαδικασία κατεδάφισης θα γίνει σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ.31245/1993 (ΦΕΚ 451 Β’) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩ
∆Ε «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων» µε οποιαδήποτε µηχανικά ή
και χειρωνακτικά µέσα. Τα κτίσµατα που θα κατεδαφιστούν θα υποδειχτούν από την τεχνική υπηρεσία.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 19.996,75
€ και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι 24.796,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% (4.799,22). Το έργο θα εκτελεστεί µε συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισµό σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016, θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισµό εξόδων του οικονοµικού έτους 2017 K.A.30-7331.002».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική
Έκθεση της υπ’ αριθ.62/2017 Μελέτης, η οποία συντάχθηκε από τον κ.
Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’
αριθ.Α-936/10.04.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης του έργου «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας», καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.54/38935/210.95
Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. «Κανονισµός για κατεδαφίσεις κτηρίων»,
της υπ’ αριθ.31245/1993 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Φ.Ε.Κ.451/τ.Β/24.06.1993) «Συστάσεις για
κατεδαφίσεις κτιρίων», 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 Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης
και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, 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 δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας».
2)Της υπ’ αριθ.62/2017 Μελέτης του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών ∆ήµου Αιγιαλείας», η οποία συντάχθηκε από τον
κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ
(24.796,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, σε βάρος του Κ.Α.
30-7331.002 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2017.
4)Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί µε συνοπτικό (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 198/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 199
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής
του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό (30ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/Β’/7-11-2011).
3.
Την υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το τεχνικό δελτίο του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ» προϋπολογισµού
7.362,19 € µε Φ.Π.Α.
8.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω έργου της παρ.
8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισµό µικρότερο του 1.000.000,00
€, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008,
1)Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετάσχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
αυτής.
2)Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους
κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε το υπ’ αριθ.
πρωτ.13498/03-05-2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ.πρωτ.12956/27-042017 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ.πρωτ.13498/
03-05-2017 Πρακτικό Κλήρωσης, και το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου».
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 ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή τµήµατος της
στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος», τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών του, την υπ’ αριθ.πρωτ.12956/27.04.2017 Ανακοίνωση, το
Αποδεικτικό Ανάρτησής της, το υπ’ αριθ.πρωτ.13498/30.05.2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου, καθώς επίσης και τις διατάξεις των
άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων»,
του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/
2014 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 37 του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.
29/τ.Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και
των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», η οποία εν συνεχεία
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.
12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές
ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/
21-22.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις», του άρθρου 16 του Π.∆.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.
1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις
σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκε
µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26
του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου:
«Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος», η οποία
απαρτίζεται από τους κατωτέρω:

4

Α∆Α: 61ΖΧΩ6Χ-Ψ9Ε

Τακτικά Μέλη:
1)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος,
Πρόεδρος.
2)Ηλίας Ντόκος του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.3.
3)Κωνσταντίνα Ζάχου του ∆ηµητρίου, Πολιτικός Μηχανικός
Τ.Ε.3.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος του Ιωάννη, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Βασίλειος ∆ρύλλης του Αριστοτέλη, Πολιτικός Μηχανικός
Π.Ε.3.
3)Χρήστος Λιοφάγος του Εµµανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός
Τ.Ε.3.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 199/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 201
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, 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)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
1

4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’ αριθ.148/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης µιας µαρµάρινης πλάκας επί της οδού ∆αφνών στην περιοχή Ράχη
∆ιαµαντή της ∆.Κ.Αιγίου, προς τιµήν του αείµνηστου ∆ηµάρχου Αλέκου
Μέγαρη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.148/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την έγκριση της
αριθ.62/2016 απόφασης ∆.Κ Αίγιου περί τοποθέτησης µιας µαρµάρινης
πλάκας στην περιοχή Ράχη ∆ιαµαντή της ∆.Κ.Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας,
στην οποία θα αναγράφεται το εξής: «Η διαµόρφωση του χώρου έγινε το
2004 επί ∆ηµαρχίας Αλέκου Μέγαρη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το αποφασιστικό
µέρος της υπ’ αριθ.148/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.62/2016 απόφαση
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, περί
σύµφωνης γνώµης στο αίτηµα των κατοίκων της περιοχής Ράχη ∆ιαµαντή για τοποθέτηση µαρµάρινης πλάκας, προς τιµήν του αειµνήστου ∆ηµάρχου του πρώην ∆ήµου Αιγίου, Αλέκου Μέγαρη, το υπ’ αριθ.πρωτ.
10693/04.04.2017 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική
συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 2)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 3)Χρήστου Λαϊνά,
οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα, εποµένως µε είκοσι (20) ψήφους υπέρ
και τριών (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την τοποθέτηση µίας (1) µαρµάρινης πλάκας στην περιοχή Ράχη
∆ιαµαντή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, προς τιµήν του αειµνήστου ∆ηµάρχου του πρώην ∆ήµου Αιγίου, Αλέκου Μέγαρη, στην οποία θα αναγράφεται το εξής:
«Η διαµόρφωση του χώρου έγινε το έτος 2004 επί ∆ηµαρχίας Αλέκου Μέγαρη».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 201/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: 6Α52Ω6Χ-ΥΛ7

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 202
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, 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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Α∆Α: 6Α52Ω6Χ-ΥΛ7

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Α∆Α: 6Α52Ω6Χ-ΥΛ7

Για το αντικείµενο:«Στην υπ’ αριθ.24/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί αποµάκρυνσης δύο ανενεργών περιπτέρων που βρίσκονται στο ∆ήµο Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό τρίτο (33ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.24/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει
ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την αποµάκρυνση:
α)ενός ανενεργού περιπτέρου, λόγω θανάτου της κατόχου της άδειας εκµετάλλευσης (Μαρίας Κουτροπούλου) που βρίσκεται στο ∆ήµο
Αιγιαλείας και συγκεκριµένα στην πλατεία της Τ.Κ.Λόγγου το οποίο θα
µεταφερθεί προς φύλαξη σε χώρο του Λαογραφικού µουσείου Λόγγου
και
β)ενός ανενεργού περιπτέρου (πάνω από έξι έτη), που βρίσκεται
στη συµβολή των οδών Α. Λόντου & Κ. Φανέλλη (παραπλεύρως ∆ηµαρχείου) στην ∆.Κ.Αίγιου το οποίο θα µεταφερθεί στην αποθήκη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το αποφασιστικό
µέρος της υπ’ αριθ.24/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.2/2017 απόφαση
Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λόγγου ∆ήµου Αιγιαλείας, περί σύµφωνης γνώµης για την αποµάκρυνση του περιπτέρου που βρίσκεται στην
πλατεία της εν λόγω Κοινότητας λόγω θανάτου της κατόχου της αδείας
εκµετάλλευσής του, την ανάγκη αποµάκρυνσης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Ανδρ.Λόντου & Κ. Φανέλλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, πλησίον του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, δεδοµένου ότι η ιδιοκτήτρια δεν έχει ενεργοποιήσει ποτέ την
σχετική άδεια, ήτοι πάνω από έξι (6) συνεχόµενα έτη, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις του αρµοδίου Τµήµατος, την Κανονιστική Πράξη
Λειτουργίας Περιπτέρων ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την
υπ’ αριθ.688/2015 απόφασή του και τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε
τις υπ’ αριθ.167 & 598/2016 όµοιες, οι οποίες εγκρίθηκαν µε τις υπ’
αριθ.πρωτ.1942/227/22.01.2016, 90475/9358/01.07.2016 & 233712/19.
12.2016 αντίστοιχα, αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρή3
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στος Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την αποµάκρυνση δύο (2) ανενεργών περιπτέρων, από τις κατωτέρω θέσεις, τις οποίες βρίσκονται:
1)Από την πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Λόγγου ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο θα µεταφερθεί προς φύλαξη σε χώρο του Λαογραφικού
Μουσείου Λόγγου, λόγω θανάτου της κατόχου της άδειας εκµετάλλευσής του, Μαρίας Κουτροπούλου.
2)Από την συµβολή των οδών Ανδρ.Λόντου & Κ.Φανέλλη της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, πλησίον του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος, το οποίο θα µεταφερθεί προς φύλαξη στην αποθήκη του
∆ήµου Αιγιαλείας, διότι είναι ανενεργό άνω των έξι (6) ετών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 202/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 203
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας για εκποίηση σίδερων
που βρίσκονται στην αποθήκη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό τέταρτο (34ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το αριθ.πρωτ.40089/13-12-2016 έγγραφό της, η
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µας αναφέρει ότι κατόπιν πραγµατοποίησης καταγραφής άχρηστων υλικών στην κεντρική αποθήκη του ∆ήµου µας, διαπίστωσε ότι υπάρχουν υλικά που πρέπει να αποµακρυνθούν
για την εξοικονόµηση χώρου και καλύτερης αξιοποίησης αυτής από τις
υπηρεσίες του ∆ήµου. Συνεπώς στην αποθήκη περιλαµβάνονται τα κάτωθι άχρηστα αντικείµενα, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω έγγραφο:
• Μεταλλικά εξαρτήµατα από όργανα παιδικών χαρών, οι οποίες έχουν αποξηλωθεί.
• Μεταλλικές βέργες τύπου Η.
• ∆ιαλυµένες Μηχανές γκαζόν (2 τεµάχια).
• Μεταλλικά σώµατα καλοριφέρ τύπου πάνελ και κλασσικά διαφόρων διαστάσεων (38 τεµάχια).
• Γραφεία µεταλλικά (3 τεµάχια).
• Μεταλλικά βαρέλια λιπαντικών (22 τεµάχια).
• Μεταλλικά παλαιά παραβάν (40 τεµάχια).
• Μεταλλικές ντουλάπες-συρταριέρες (6 τεµάχια).
Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Π.∆.
270/1981 σχετικά µε την εκποίηση κινητών πραγµάτων των ∆ήµων, ύστερα από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από εκτίµηση αυτών, εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση την εκποίηση του συνόλου των παλαιών άχρηστων αντικειµένων που βρίσκονται στην αποθήκη
του ∆ήµου µας και τη σύναψη σύµβασης µε εταιρίες που τηρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, µετά από πλειοδοτικό διαγωνισµό µε βάσει αυτά
που ορίζει η νοµοθεσία «περί εκποίησης παλαιών σίδερων». Τα έσοδα από την εν λόγω εκποίηση των ανωτέρω θα ενισχύσουν τον κωδικό Κ.Α.
1122 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του το υπ’ αριθ.πρωτ.40089/13.12.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκποίησης όλων των άχρηστων µεταλλικών αντικειµένων, τα οποία βρίσκονται στην αποθήκη
του ∆ήµου, 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 πραγµά3
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των των ∆ήµων και Κοινοτήτων», του άρθρου 199 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 Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος
Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την εκποίηση όλων των άχρηστων µεταλλικών αντικειµένων που
βρίσκονται στην αποθήκη του ∆ήµου Αιγιαλείας, 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», όπως αυτά περιγράφονται στο υπ’ αριθ.πρωτ.40089/
13.12.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και αναλυτικά έχουν ως κατωτέρω:
• Μεταλλικά εξαρτήµατα από όργανα παιδικών χαρών, οι οποίες έχουν αποξηλωθεί.
• Μεταλλικές βέργες τύπου Η.
• ∆ιαλυµένες µηχανές γκαζόν (2 τεµάχια).
• Μεταλλικά σώµατα καλοριφέρ τύπου πάνελ και κλασσικά διαφόρων διαστάσεων (38 τεµάχια).
• Γραφεία µεταλλικά (3 τεµάχια).
• Μεταλλικά βαρέλια λιπαντικών (22 τεµάχια).
• Μεταλλικά παλαιά παραβάν (40 τεµάχια).
• Μεταλλικές ντουλάπες-συρταριέρες (6 τεµάχια).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 203/2017.
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
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 205
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, 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,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος 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.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Αναγκαιότητα εκµίσθωσης ακινήτου (ισόγειο
κατάστηµα) Κληροδοτήµατος «Γεωργίου Παναγόπουλου» του ∆ήµου
Αιγιαλείας και προεκτίµηση του µισθώµατος αυτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Στο ∆ήµο Αιγιαλείας ανήκει το Κληροδότηµα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ» στο οποίο περιλαµβάνεται ένα ισόγειο κατάστηµα, επιφάνειας 22,10 τ.µ., όπου στεγάζεται µισθωτής του οποίου η µίσθωση έχει λήξει.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4182/2013 για την εκµίσθωση ακινήτων του Κληροδοτήµατος δεν απαιτείται η διενέργεια δηµοπρασίας.
Η εκµίσθωση ακινήτων της περιουσίας διενεργείται από τον εκκαθαριστή
στον προσφέροντα τη µεγαλύτερη τιµή, ύστερα από τη δηµοσίευση επί
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες σχετικής ανακοίνωσης, στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Οικονοµικών και τυχόν άλλες ιστοσελίδες που κρίνονται
κατάλληλες για την ευρύτερη δυνατή δηµοσιότητα. Για την εκµίσθωση
ακινήτων αντικειµενικής αξίας µικρότερης των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) η προεκτίµηση διενεργείται από τον εκκαθαριστή µε βάση πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία.
Σύµφωνα µε το Φύλλο Υπολογισµού αξίας ακινήτου-επαγγελµατική στέγη της ∆ΟΥ Αιγίου, στο οποίο αναφέρεται η αντικειµενική αξία
του ακινήτου του Κληροδοτήµατος, συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας ως
εξής:
Μηνιαίο Μίσθωµα =Αντικειµενική αξία του ακινήτου * 6% : 12.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
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Λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, τη
δυσπραγία της αγοράς καθώς και τα γειτονικά µισθώµατα της περιοχής
(ώστε το µίσθωµα να συµβαδίζει µε όµορα και παρακείµενα ακίνητα),
προτείνεται ως προεκτίµηση της µισθωτικής αξίας του ακινήτου η τιµή
των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) έτσι ώστε να προβούµε στις περαιτέρω
ενέργειες για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης του ακινήτου του Κληροδοτήµατος.
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παρ.9 του άρθρου 24 του Ν.
4182/2013 ότι εφόσον το προσφερόµενο µίσθωµα είναι τουλάχιστον ίσο
µε ποσοστό 85% επί της προεκτιµηθείσας αξίας, ο διαχειριστής της περιουσίας προχωρά στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης, εφόσον παρέλθει
διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση του αποτελέσµα-
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τος στην αρµόδια αρχή, εκτός αν διατάξει, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση τη µη σύναψη της σύµβασης.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να λάβει απόφαση σχετικά µε
την αναγκαιότητα εκµίσθωσης του ισογείου καταστήµατος του Κληροδοτήµατος «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ» επιφάνειας 22,10 τ.µ. λόγω
λήξης του συµφωνητικού και την προεκτίµηση του µισθώµατος αυτού,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/2013 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 32, παρ.4 του Ν.4223/2013)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την ανάγκη εκµίσθωσης του ισογείου καταστήµατος του Κληροδοτήµατος Γεωργίου Παναγόπουλου, λόγω λήξης της µίσθωσης αυτού, το
Φύλλο Υπολογισµού αξίας ακινήτου-επαγγελµατική στέγη της ∆.Ο.Υ.
Αιγίου, την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση, τη δυσπραγία της αγοράς,
τα γειτονικά µισθώµατα της περιοχής, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν.4182/2013 (Φ.Ε.Κ.185/τ.Α/10.09.2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονοµιών και λοιπές διατάξεις»,
όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.4 του άρθρου 32 του Ν.4223/2013
(Φ.Ε.Κ.287/τ.Α/31.12.2013) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Καλαµίδας, 2)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την αναγκαιότητα εκµίσθωσης του ισογείου καταστήµατος του
Κληροδοτήµατος «Γεωργίου Παναγόπουλου», το οποίο βρίσκεται στη
∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας και επί της οδού Πετµεζά
1, εµβαδού 22,10 τ.µ.
2)Την προεκτίµηση του µηνιαίου µισθώµατος του ανωτέρω ακινήτου στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 205/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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