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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 Ιουλίου 2017

Απόφαση 323
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο εταιρεία και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
Το έργο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ", προϋπολογισµού δαπάνης βάση της
µελέτης 7.362,00 € µε τον Φ.Π.Α.23%, εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τον
πλήρη φάκελο της µελέτης του ανωτέρω έργου, αριθµός µελέτης 66/2015
που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας,
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.518/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθ.112309/12109/17.09.2015 εγκριτική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
2.
Το έργο ανατέθηκε µε ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ στην AIGIO
HOUSE-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ/ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΚΡΙΝΟΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. µε την υπ’ αριθ.656/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας, που κατακύρωσε την εν λόγω ανάθεση και εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.167949/17123/12.01.2016 εγκριτική της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
3.
Η υπογραφή της συµβάσεως-συµφωνητικού έγινε την 16-09-2016
µε αριθ.πρωτ.89.
4.
Η έναρξη εργασιών έγινε την 16-09-2016.
5.
Η αρχική προθεσµία περαιώσεως του έργου, είναι ένας ηµερολογιακός µήνας, από την υπογραφή του συµφωνητικού δηλαδή την 16-102016.
6.
Η αρχική εγκεκριµένη δαπάνη της συµβάσεως ανέρχεται σε
5.626,39 € συν Φ.Π.Α.24% ήτοι 6.976,72 €.
7.
Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 5.626,39
€ (σύµφωνα µε τον 1ο ΑΠΕ) για εργασίες, ισοσκελισµένος: 5.626,395.626,39 = 0,00 € ως προς την αρχική σύµβαση.
8.
Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από ΠΟΡΟΥΣ του ΓΑΤΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ.
Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά,
ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιµέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι
οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαµβάνει ποσοτικά
και τις µεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την
ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.
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Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όµοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο εταιρεία και
από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του
Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», 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)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
και 4)Χρήστος Γούτος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή τµήµατος της στέγης του Γατείου Κληροδοτήµατος», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα µηχανικό και την ανάδοχο εταιρεία του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 323/2017.
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 Ιουλίου 2017

Απόφαση 324
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες αναβάθµισης χώρων υγιεινής και
άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα
παρακάτω σχολεία του ∆. Αιγίου: 1ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο ∆ηµοτικό, 1ο Γυµνάσιο
και 2ο Λύκειο».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθµισης χώρων υγιεινής και άλλες
εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα παρακάτω σχολεία του ∆. Αιγίου: 1ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο ∆ηµοτικό, 1ο Γυµνάσιο και
2ο Λύκειο», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.
Το έργο «Εργασίες αναβάθµισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα παρακάτω
σχολεία του ∆. Αιγίου: 1ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο ∆ηµοτικό, 1ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο Αιγίου», προϋπολογισµού δαπάνης βάση της µελέτης 99.997,40 € µε
τον Φ.Π.Α.19%, εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τον πλήρη φάκελο της µελέτης του ανωτέρω έργου, αριθµός µελέτης 90/2009 που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγίου, εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθ.631/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2.
Το έργο ανατέθηκε µε ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ στην Κ/ΞΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ µε την υπ’
αριθ.67/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου Αιγίου, µε επιτευχθείσα έκπτωση είκοσι εννέα % (29,00%) επί του τιµολογίου της
µελέτης.
3.
Η υπογραφή της συµβάσεως-συµφωνητικού έγινε την 01-07-2010
µε αριθ.πρωτ.12131.
4.
Η έναρξη εργασιών έγινε την 01-07-2010.
5.
Η αρχική προθεσµία περαιώσεως του έργου, είναι εκατόν πενήντα
(150) Η. Η., από την υπογραφή του συµφωνητικού δηλαδή την 24-112010.
6.
Η αρχική εγκεκριµένη δαπάνη της συµβάσεως ανέρχεται σε
73.384,67 € συν Φ.Π.Α.23% 13.722,34 € (συνυπολογιζόµενα η έκπτωση,
το Ο.Ε. & Γ.Ε., το σύνολο των εργασιών, τα απρόβλεπτα και η αναθεώρηση).
7.
Η δαπάνη που έγινε για το έργο ανέρχεται στο ποσό των 35.264,08
€ (σύµφωνα µε τις πιστοποιήσεις & τυχόν αλλαγές του Φ.Π.Α.) για εργασίες, µειωµένος κατά: 73.384,67 - 35.264,08 = 38.120,59 € ως προς την
αρχική σύµβαση (µε τον Φ.Π.Α.23%)
8.
Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε.
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Η επιτροπή παραλαβής, παρέλαβε το έργο ποιοτικά και ποσοτικά,
ήλεγξε κατά το δυνατόν την τελική επιµέτρηση και αφού διαπίστωσε ότι
οι ποσότητες που αναφέρονται είναι σωστές τις παραλαµβάνει ποσοτικά
και τις µεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή ήλεγξε την
ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.
Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 54 του
Π.∆.609/85 περί υποχρεωτικής συντήρησης που ορίζεται σε 15 µήνες,
διάστηµα το οποίο έχει παρέλθει, εισηγούµαστε όπως η παρούσα παραλαβή θεωρηθεί ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ.
Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε 5 (πέντε) όµοια αντίτυπα. Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθµισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες
για την καλή λειτουργία στα παρακάτω σχολεία του ∆. Αιγίου: 1ο, 3ο, 6ο,
7ο, 8ο ∆ηµοτικό, 1ο Γυµνάσιο και 2ο Λύκειο», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις
των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων»,
του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985)
«Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», 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)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
& 4)Χρήστος Γούτος και απείχε από τη συζήτηση ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, λόγω κωλύµατος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 99 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006), µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύµφωνα µε την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο
(22) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
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Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθµισης χώρων υγιεινής και άλλες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την καλή λειτουργία στα παρακάτω σχολεία του ∆. Αιγίου: 1ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο ∆ηµοτικό, 1ο Γυµνάσιο και 2ο
Λύκειο», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής,
την επιβλέπουσα µηχανικό και την ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 324/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

Α∆Α: 6ΛΞ6Ω6Χ-Ρ0Ω

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 Ιουλίου 2017

Απόφαση 325
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο ∆.∆.Σελιανιτίκων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο ∆.∆.Σελιανιτίκων», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο ∆.∆.Σελιανιτίκων του ∆ήµου Αιγιαλείας πρώην ∆ήµου Συµπολιτείας» µε προϋπολογισµό
199.659,00 € εκτελέστηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.19/2009 µελέτη της Τ.Υ.∆.Κ.
2. Το έργο ανατέθηκε στον εργολήπτη Κ/Ξ Αλεξίου ΜαρινόπουλουΚων/νου ∆ηµόπουλου µετά από δηµοπρασία µε έκπτωση 41,82%
επί των τιµών του τιµολογίου της µελέτης σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.113/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και την 89432/
10691/02.08.2010 επικύρωση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος.
3. Υπογραφή της αρχικής σύµβασης έγινε την 12-08-2010.
4. Έναρξη εργασιών έγινε στις 16-08-2010.
5. Η αρχική εγκ/νη δαπάνη αφού αφαιρέθηκε η έκπτωση είναι
90.284,52 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι 111.049,96 µε ΦΠΑ.
6. Συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνολικής δαπάνης
111.049,96 € µε ΦΠΑ εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.349/11-06-2012
απόφαση ∆.Σ.
7. Το έργο τελείωσε εµπρόθεσµα σύµφωνα µε την βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
8. Πηγή Χρηµατοδότησης ∆ηµ. Πόροι.
Η επιτροπή παραλαβής έλεγξε την τελική επιµέτρηση ως και τα
πρωτόκολλα αφανών εργασιών κατά το δυνατόν και αφού διαπίστωσε ότι
οι ποσότητες που αναφέρονται σε αυτά είναι σωστές τις παραλαµβάνει
ποσοτικά και τις µεταφέρει στο πρωτόκολλο αυτό. Επίσης η επιτροπή έλεγξε την ποιότητα των εργασιών και αφού διαπίστωσε ότι είναι καλή
παραλαµβάνει τις εργασίες και ποιοτικά.
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψιν της το άρθρο 74 του Ν.
3669/08 που αφορά τον υποχρεωτικό χρόνο συντήρησης του έργου, εισηγείται η παραλαβή να είναι οριστική.
Το ΦΑΥ-ΣΑΥ του έργου έχει προσκοµιστεί από τον ανάδοχο στο
πρώην ∆ήµο Συµπολιτείας.
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια αντίτυπα.
Ένα από αυτά πήρε ο ανάδοχος».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο ∆.∆.Σελιανιτίκων», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την
επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 &
75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.1418/1984
(Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως
των ∆ηµοσίων Έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος & 4)Χρήστος
Γούτος και απείχε από τη συζήτηση ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παναγιώτης Μαρινόπουλος, λόγω κωλύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
1 του άρθρου 99 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται
ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ και µίας
(1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στο ∆.∆.Σελιανιτίκων», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα µηχανικό και την ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 325/2017.
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 Ιουλίου 2017

Απόφαση 328
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 4 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων
και επισκευή-διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ.Πλατάνου
∆ήµου Αιγιαλείας».
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:
«1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η ανωτέρω ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού
δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή-διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ.Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας», µε εµπρόθεσµη αίτησή της
µε αριθ.πρωτ.14829/12.05.2017 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, µε την αιτιολόγηση ότι υπήρξε καθυστέρηση στις διαδικασίες έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου.
Την 27/10/2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) 466.853,13 € και συνολικής
προθεσµίας περαίωσης πενήντα πέντε (55) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 21-12-2015 λόγω της δέσµευσης του ∆ήµου και της υπ’ αριθµ.14257/23-9-2015 απόφασης έγκρισης υπογραφής σύµβασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που έθετε προϋπόθεση
υπογραφής της σύµβασης η ολοκλήρωση του έργου να γίνει το αργότερο
µέχρι τις 30-11-2015 και κατόπιν επικοινωνίας µέχρι τις 21-12-2015.
Προθεσµία που έγινε αποδεκτή από την ανάδοχο Κ/Ξ παρόλο που στο
άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης καθώς και
στο άρθρο 12 της ∆ιακήρυξης του έργου είχε προβλεφθεί προθεσµία εκτέλεσης του έργου έξι (6) µηνών.
Με την µε αρ.48/2016 (Α∆Α: 6∆45Ω6Χ-ΒΣ5) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν είκοσι πέντε (125) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 24-04-2016 έτσι ώστε να είναι σύµφωνη και µε
την συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου κατά το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της µελέτης καθώς και το άρθρο 12 της
∆ιακήρυξης του έργου.
Με την µε αρ.288/2016 (Α∆Α: 6ΦΗ2Ω6Χ-ΖΚΣ) απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσµίας
εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά διακόσιες πενήντα (250) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 30-12-2016 λόγω πραγµατοποίησης διαδικασιών
συνέχισης της πράξης του υφιστάµενου προγράµµατος του Π.Α.Α 20072013 και µεταφοράς του ως ανειληµµένο στο νέο πρόγραµµα Αγροτική
Ανάπτυξης Π.Α.Α. 2014-2020 και χρηµατοδότησης του υπολοίπου της
σύµβασης ποσού 448.410,78 €, σύµφωνα και µε τα υπ’ αριθ.5594/11-12-
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2015, 21375/5-11-2015 & 2869/01-04-2016 έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων.
Με την µε αρ.42/2017 (Α∆Α: ΩΠΑΡΩ6Χ-ΨΤΤ) απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας
εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά εκατόν ογδόντα δύο (182) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 30-06-2017 λόγω αφενός ότι η χρηµατοδότηση του έργου που είχε ενταχθεί στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 είχε λήξει από 31-12-2015 και υπήρξε καθυστέρηση κατά την
µεταφορά του στο Π.Α.Α. 2014-2020 και αφετέρου από τις έντονες βροχοπτώσεις των δύο τελευταίων µηνών.
Με την υπ’ αριθ.πρωτ.14829/12-05-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε
την 4η παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά εκατόν επτά (107) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή έως την 15-10-2017 λόγω διαδικασιών σύνταξης 1ου ΑΠΕ του έργου µε ανάλωση των απροβλέπτων για τακτοποίηση των ποσοτήτων όπως αυτές διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες επιµετρήσεις των υπολοιπόµενων εργασιών, ο
οποίος θεωρήθηκε από την υπηρεσία στις 8-5-2017.
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΓΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α. Ο 1ος ΑΠΕ του έργου θεωρήθηκε στις 8-5-2017 από την ∆/νουσα Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας και εγκρίθηκε µε την µε αρ.230/24-52017 (Α∆Α: 6∆ΟΖΩ6Χ-51Α) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας. Ο χρόνος έως 30-6-2017 δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση των υπολοίπων µεγάλων ποσοτήτων, ειδικά πλακοστρώσεων, που έχουν αποµείνει λόγω του 1ου ΑΠΕ και δεδοµένου του µικρού ρυθµού εκτέλεσης των εργασιών λόγω κυκλοφοριακών προβληµάτων (µοναδικός
κεντρικός δρόµος του οικισµού), στενότητας χώρου εργασιών (λίγα µετωπα εργασιών), σε συνδυασµό µε την αύξηση των παραθεριστών που
παρατηρείται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο (θερινή) στον οικισµό Πλατάνου.
Β. Επίσης θα πρέπει να επισηµανθεί ότι από τα δελτία καιρικών φαινοµένων της περιοχής (∆ερβενίου) προκύπτουν συνολικά εννέα (9) βροχερές
ηµέρες για το διάστηµα από 1/1/2017 έως και 31/3/2017 (για τους µήνες
Μάιος-Ιούνιος δεν υπάρχουν ακόµα µετεωρολογικά δεδοµένα), κατά τις
οποίες ο Ανάδοχος αδυνατούσε να πραγµατοποιήσει εργασίες λόγω κακών καιρικών φαινοµένων.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΗΝΑΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
4
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5, 7, 8, 9, 10, 11
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Αποτέλεσµα των ανωτέρω ήταν ο Ανάδοχος να µην µπορεί να συνεχίσει
και να ολοκληρώσει εντός της εγκριθείσας προθεσµίας ήτοι 30-6-2017 το
σύνολο των εργασιών του έργου, χωρίς να υφίσταται αποκλειστική υπαιτιότητά του.
1.
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
•
Με το υπ’ αριθ.πρωτ.18979/14-06-2017 έγγραφο του ∆ήµου µας
υποβλήθηκε ο φάκελος µε τα απαραίτητα έγγραφα προς την Ειδική
Υπηρεσία εφαρµογής Π.Α.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων για την εξέταση της τροποποίησης της νοµικής δέσµευσης.
•
Με την υπ’ αριθ.6430/19-6-2017 (Α∆Α: Ω2ΘΣ4653ΠΓ-Ο4Ρ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας διατυπώθηκε θετική γνώµη για την τροποποίηση της νοµικής δέσµευσης της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή-διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ.Πλατάνου» (όπως προτείνεται µέσω της 4ης παράτασης
της συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του υποέργου, δεδοµένου ότι δεν
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά
στοιχεία του παραµένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νοµική δεσµευση.
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 εκατόν επτά (107) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή έως την 15.10.2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, η οποία στοιχειοθετείται κατά τα ανωτέρω, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωσή του».
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.48 &
288/2016 και 42/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή-διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ.Πλατάνου», τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.14829/12.05.2017 αίτησή του η ανάδοχος
Κοινοπραξία του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσµίας περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, δεδοµένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραµένουν όπως προβλέπονται στην αρχική
νοµική δέσµευση, το υπ’ αριθ.πρωτ.18979/14.06.2017 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος µε τα απαραίτητα
έγγραφα προς την Ειδική Υπηρεσία εφαρµογής Π.Α.Α. του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την εξέταση της τροποποίησης
της νοµικής δέσµευσης, την υπ’ αριθ.πρωτ.6430/19.06.2017 απόφαση
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της ανωτέρω Ειδικής Υπηρεσίας, 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)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 4)Χρήστος Γούτος, µετά
από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 2)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και
3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5
του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση τέταρτης (4ης) παράτασης προθεσµίας περαίωσης του
έργου: «Ανάπλαση πλατείας, κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή-διαµόρφωση Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ.Πλατάνου ∆ήµου
Αιγιαλείας», κατά εκατόν επτά (107) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως
την 15.10.2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 328/2017.
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 Ιουλίου 2017

Απόφαση 335
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακά1
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κος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για οικονοµική ενίσχυση απόρων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη α)το άρθρ.202 παρ.2 του Ν.3463/06 «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την αντιµετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους οικονοµικά αδύνατους
κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής, µε απόφαση του δηµοτικού και
κοινοτικού συµβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηµατικά βοηθήµατα»,
β)την δωρεά των 50.000 € της κας Μετζελοπούλου Κορίνας για
την ανακούφιση των ενδεών δηµοτών και
γ)τις υπ’ αρ.609, 905, 887, 833, 649, 476, 928, 52, 647, 17205,
854, 771, 904, 787, 803, 889, 606, 868, 902, 918, 907, 745, 611, 945,
524, 975 αιτήσεις δηµοτών που βρίσκονται σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση και επισυνάπτοντας:
Ε1, Εκκαθαριστικό, Ε9, πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, Έκθεση
της Κοινωνικού Λειτουργού, Κάρτα ανεργίας,
εισηγούµαστε:
α)την οικονοµική ενίσχυση των δηµοτών που έχουν αιτηθεί µε
τους παραπάνω αριθµούς πρωτοκόλλου µε το ποσό των 16.800 € το οποίο θα κατανεµηθεί ως εξής:
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΟΣΟ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
600
2 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
600
3
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
600
4
ΓΙΟΥΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
800
5
∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
500
6
ΚΑΒΑΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
600
7
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
600
8
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
500
9
ΚΟΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
600
10
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΑΡΓΥΡΗ
600
11
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
600
12
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
600
13
ΜΑΥΡΕΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
500
14
ΜΙΧΑΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΗ
800
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
600
ΚΩΝ/ΝΟΥ Κ ΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
600
ΚΩΝ/ΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ
17 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΩΗ
600
3
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ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
800
ΣΙΜΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
500
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
600
ΤΟΥΡΚΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
400
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
600
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΩ
800
ΣΚΙΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1500
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
700
ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
600
β)την έγκριση και την διάθεση πίστωσης του ποσού των 16.800
ευρώ σε βάρος του Κ.Α.00-6733 σύµφωνα µε την υπ’ αρ.Α- Α.Α.Υ. του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017 για να δοθεί οικονοµική ενίσχυση στους παραπάνω δηµότες.
γ)την ενηµέρωση της κας Μεντζελοπούλου Κορίνας για την λήψη
της παρούσας Απόφασης από το αρµόδιο τµήµα».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.πρωτ.609, 905, 887, 833, 649, 476, 928, 52, 647,
17205, 854, 771, 904, 787, 803, 889, 606, 868, 902, 918, 907, 745, 611,
945, 524 & 975 αιτήσεις των ενδεών δηµοτών µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, την υπ’ αριθ.Α-1138/06.07.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη χορήγησης οικονοµικής ενίσχυσης στους αιτούντες
δηµότες, οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη οικονοµική κατάσταση, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 202 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/8.06.2006) «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)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
4)Ευστράτιος Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την οικονοµική ενίσχυση των κάτωθι ενδεών δηµοτών, µε τα αντίστοιχα ποσά:
Α/Α
ΕΠΙΘΕΤΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΟΣΟ
1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
600,00
2 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
600,00
3
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
600,00
4
ΓΙΟΥΠΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
800,00
5
∆ΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
500,00
6
ΚΑΒΑΓΚΑ
ΕΛΕΝΗ
600,00
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
600,00
ΙΩΑΝΝΗΣ
500,00
ΠΑΥΛΟΣ
600,00
ΑΡΓΥΡΗ
600,00
ΓΕΩΡΓΙΑ
600,00
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
600,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
500,00
ΑΡΓΥΡΗ
800,00
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
600,00
ΚΩΝ/ΝΟΥ Κ ΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
600,00
ΚΩΝ/ΝΟΥ Κ ΕΛΕΝΗΣ
17 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΖΩΗ
600,00
18
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
800,00
19
ΣΙΜΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
500,00
20
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
600,00
21
ΤΟΥΡΚΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
400,00
22
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
600,00
23
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΩ
800,00
24
ΣΚΙΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1.500,00
25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
700,00
26
ΚΟΥΚΟΥΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
600,00
2)Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (16.800,00 €) και τη διάθεση αντίστοιχης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-6733 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, προκειµένου να δοθεί για την χρηµατική ενίσχυση των ανωτέρω δηµοτών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 335/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
7
8
9
10
11
12
13
14

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΚΟΥΤΟΥΛΑ
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΥΡΕΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΥ
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