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Αριθ. Απoφ.: 035
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3),
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, και 24)
Χρήστο Λαϊνά , Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) του µηνός
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21-02-2018, 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, 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) Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων,3) ∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,Τ.Κ.Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3) Μαρία Τσουκαλά,
4) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6) Γεώργιος Ντίνος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
9) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι οκτώ
(28) του µηνός Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄,
προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο
πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)∆ηµήτριος Μπούρδος - Γραµµατέας του ∆.Σ. 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος - Αντιδήµαρχος 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018) κ.κ.:
1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια της
διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου
2018), κ.κ.: 1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 12)Σπ. Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αποφ. αριθ. 35 έως και 128 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των εκτός
ηµερήσιας διάταξης θεµάτων »».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως
(αριθ.πρωτ. 4258/21-02-2018 Πρόσκλησης) , ζητά από το Σώµα να κηρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέµατα :
1. Άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών πάγιας προκαταβολής δηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου και ορισµός υπεύθυνων κίνησης λογαριασµού.
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δυο (2) µηνών βάσει του
άρθρου 206 του ν. 3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δυο (2) µηνών βάσει του
άρθρου 206 του ν. 3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος Περιβάλλοντος , Πρασίνου και
Πολίτικης Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
4. Έγκριση αναγκαιότητας µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου»Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών δρόµων του
πρώην ∆ήµου ∆ιακοπτού» υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραµµα πυροπλήκτων και χρηµατοδότησης από Π∆Ε ΣΑΕΠ 401.
5. Στην αίτηση δηµοτών για ενέργειες ∆ήµου για την παύση λειτουργίας του υπερκορεσµένου και επικίνδυνου ΧΥΤΑ Αιγείρας και αποκατάσταση του χώρου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του α) τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς επίσης και β) τo αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ δεν είχε προσέλθει ακόµα στη συνεδρίαση ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γεώργιος Ντίνος,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Κηρύσσει τα παρακάτω πέντε (5 ) θέµατα, ως κατεπείγοντα:
1. Άνοιγµα τραπεζικών λογαριασµών πάγιας προκαταβολής δηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου και ορισµός υπεύθυνων κίνησης λογαριασµού.
2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δυο (2) µηνών βάσει του
άρθρου 206 του ν. 3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
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3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δυο (2) µηνών βάσει του
άρθρου 206 του ν. 3584/07 για κάλυψη πρόσκαιρων/εποχικών αναγκών του Αυτοτελούς τµήµατος Περιβάλλοντος , Πρασίνου και
Πολίτικης Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
4. Έγκριση αναγκαιότητας µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου»Ασφαλτόστρωση ∆ηµοτικών δρόµων του
πρώην ∆ήµου ∆ιακοπτού» υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραµµα πυροπλήκτων και χρηµατοδότησης από Π∆Ε ΣΑΕΠ 401.
5. Στην αίτηση δηµοτών για ενέργειες ∆ήµου για την παύση λειτουργίας του υπερκορεσµένου και επικίνδυνου ΧΥΤΑ Αιγείρας και αποκατάσταση του χώρου.
- Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 35/2018
O Γραµµατέας

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 44
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Επικαιροποίηση της αριθ.14/2018 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση
µίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραµµατισµού προσλήψεων έτους
2018».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1)Την αριθ.πρωτ.οικ.:3449/05-02-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών µε θέµα: Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών
στην οποία επισηµαίνεται ότι αιτήµατα που ενδεχοµένως έχουν υποβληθεί κατ’ εφαρµογή των ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29-11-2017 και
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-12-2017 εγγράφων του Υπουργείου
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, δεν θα ληφθούν υπόψη δεδοµένου του ειδικού χαρακτήρα των αναγκών των φορέων των ΟΤΑ και των ΝΠΙ∆ αυτών.
2)Τις νέες ηµεροµηνίες που τίθενται από την ανωτέρω εγκύκλιο ως
προς την αποστολή των αιτηµάτων των ΟΤΑ προς τις Αποκεντρωµένες
∆ιοικήσεις σχετικά µε τον Προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018.
3)Την αριθµ.14/2018 απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, όπως
ισχύει, περί πρόσληψης ενός (1) ατόµου µε σύµβαση µίσθωσης έργου
στο πλαίσιο προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για το έτος 2018 κατ’ εφαρµογή της αριθ.∆ΙΠΑΑ∆/
Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση:
Την επικαιροποίηση της αριθµ.14/2018 απόφασης του δηµοτικού
συµβουλίου, όπως ισχύει, κατόπιν της αριθ.πρωτ.οικ.:3449/05-02-2018
εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: Προγραµµατισµός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του α)την υπ’ αριθ.14/2018 απόφασή του (Α∆Α: Ω1ΕΝΩ6Χ-ΞΜ2) περί
πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου στο πλαίσιο προγραµµατισµού προσλήψεων έτους 2018, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.:3449/
05.02.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α’
και β’ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών», γ)τις νέες ηµεροµηνίες που τίθε3

νται από την ανωτέρω εγκύκλιο ως προς την αποστολή των αιτηµάτων
των Ο.Τ.Α. προς τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις σχετικά µε τον προγραµµατισµό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018, δ)τις διατάξεις της υπ’ αριθ.∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/52/οικ.41210/29.11.2017 Εγκυκλίου
του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης «Προγραµµατισµός
προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2018», ε)του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (Φ.Ε.Κ.206/τ.Α/08.10.1997) «Τροποποίηση και
συµπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις», στ)του
άρθρου 21 του Ν.2190/1994 (Φ.Ε.Κ.28/τ.Α/03.03.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ζ)της παρ.1 του άρθρου 10
του Ν.3812/2009 (Φ.Ε.Κ.234/τ.Α/28.12.2009) «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις», η)της παρ.20α
του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012 (Φ.Ε.Κ.54/τ.Α/14.03.2012) «Πειθαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1α του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (Φ.Ε.Κ.47/τ.Α/11.05.
2015) «Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης-Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», θ)του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (Φ.Ε.Κ.237/τ.Α/31.10.2014)
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδοµένων του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση του ν.3448/2006 (Α’ 57),
προσαρµογή της εθνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθµίσεις θεµάτων Εισαγωγικού ∆ιαγωνισµού Ε.
Σ.∆.∆.Α. και άλλες διατάξεις», ι)της υπ’ αριθ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου (Φ.Ε.Κ.280/τ.Α/28.12.2006) «Αναστολή διορισµών και
προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα», ια)του άρθρου 27 του Ν.4304/2014
(Φ.Ε.Κ.234/τ.Α/23.10.2014) «Έλεγχος των οικονοµικών και πολιτικών
κοµµάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις», ιβ)των άρθρων 648 & 681 του Αστικού
Κώδικα και ιγ)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.14/2018 απόφασής του, όπως ισχύει, περί πρόσληψης εξειδικευµένου προσωπικού µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας µέχρι ενός (1) έτους, κατόπιν της υπ’ αριθ.
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πρωτ.οικ.:3449/05.02.2018 Εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών µε
θέµα: «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2018 στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και στα Ν.Π.Ι.∆. αυτών».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 44/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 46
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)

2

Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δυο (2) µηνών,
βάσει του άρθρου 206 του Ν. 3584/07».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει Εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 περί προσλήψεων
προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες
ΟΤΑ µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες µέσα σε συνολικό χρονικό
διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2, εδάφιο ιε Ν. 3812/2009, περί
εξαίρεσης των συµβάσεων δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες
ανάγκες από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 περί διαδικασιών του
ΑΣΕΠ «Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει
τους δυο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης
µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν.2190/1994 περί δυνατότητας ΟΤΑ να απασχολούν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας για περιπτώσεις εξυπηρέτησης
πρόσκαιρων, εποχικών ή περιοδικών αναγκών, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
2738/1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 22 του Ν. 4071/2012 µε τις οποίες συµπληρώθηκε η παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012,
η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41, παρ. 1α του Ν.
4325/2015, περί εξαίρεσης των συγκεκριµένων συµβάσεων από
την υποχρέωση έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 3260/2004 «Σε κάθε περίπτωση µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία και υποψήφιοι
που έχουν οκτώ (8) µήνες απασχόληση µέσα σε συνολικό χρόνο
δώδεκα (12) µηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόµενους πίνακες µετά τους συνυποψήφιους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) µήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο
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δώδεκα (12) µηνών και προσλαµβάνονται µόνον εφόσον δεν είναι
δυνατή η κάλυψη του απαιτούµενου αριθµού προσλήψεων από
τους προηγούµενους υποψηφίους», όπως συµπλήρωσε την παρ.
21, παρ. 2 του ν. 2190/1994.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2 του Ν. 4325/15 περί απλούστευσης και επιτάχυνσης διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαµβάνεται για
την αντιµετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και
πρόσκαιρων αναγκών από την αναστολή διορισµών και προσλήψεων.
8. Το αριθ. 3124/05.02.2018 (ορθή επανάληψη στις 08.02.2018) έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επείγουσες και
αυξηµένες ανάγκες πρόσληψης ∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου
(καλαθοφόρου) που έχουν προκύψει λόγω:
Α) της έλλειψης µονίµου υπαλλήλου του συγκεκριµένου κλάδου
µετά το εργατικό ατύχηµα του µοναδικού µονίµου υπαλλήλου µας,
Ξηρού Κωνσταντίνου, κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργου
(καλαθοφόρου) στις 02.04.2016 και την πολύµηνη απουσία του
πρωτίστως µε συνεχόµενη αναρρωτική άδεια και στη συνέχεια µε
καθεστώς διαθεσιµότητας από 18-9-2017 και για δύο (2) έτη, κατόπιν του αριθ. 22-1/29.09.2017 αποσπάσµατος πρακτικού γνωµοδότησης του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ Π.Ε Αχαΐας.
Β) του γεγονότος πως οι ανάγκες του ∆ήµου µας όσον αφορά
στην αποκατάσταση βλαβών στο εναέριο δίκτυο της ∆ΕΗ αλλά
και σε άλλες εργασίες στις οποίες γινόταν χρήση καλαθοφόρου
οχήµατος, καλύπτονταν έως τώρα µε µεγάλη δυσκολία από χειριστή µε οκτάµηνη σύµβαση, του οποίου η σύµβαση είχε λήξει
27.09.2016 αλλά συνέχιζε να απασχολείται στον ∆ήµο έως
31.12.2017 στο πλαίσιο ασφαλιστικών µέτρων.
Γ) της έλλειψης χειριστή καλαθοφόρου οχήµατος που έχει ως
αποτέλεσµα να µην µπορεί ο ∆ήµος να ανταποκριθεί σε µία εκ των
βασικών του υποχρεώσεων, αυτή της αποκατάστασης του δηµοτικού φωτισµού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα της αδυναµίας κάλυψης των υποχρεώσεων αυτών είναι η εικόνα της πόλης µας που
εξακολουθεί να παραµένει στολισµένη µε χριστουγεννιάτικο διάκοσµο.
∆) ότι ο ∆ήµος µας, ο οποίος περιλαµβάνει έξι δηµοτικές ενότητες έχει ανάγκη από δυο (2) τουλάχιστον χειριστές καλαθοφόρου προκειµένου ο καθένας τους να εξυπηρετεί από τρεις ∆.Ε.
9. Τη µη δυνατότητα άµεσης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού µε
σύµβαση ορισµένου χρόνου οκτάµηνης (8) απασχόλησης, κλάδου
∆Ε Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου (καλαθοφόρου), καθώς λόγω
των χρονοβόρων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται στον προγραµµατισµό προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δεν δόθηκε η δυνατότητα δηµοσίευσης προκήρυξης για τη συγκεκριµένη θέση.
4

10.Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας διαθέτει τα απαραίτητα µηχανήµατα.
εισηγούµαι στο σώµα προς ψήφιση:
την πρόσληψη δυο (2) ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διάρκειας δυο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/07 για την
αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
του ∆ήµου µας µε την κάτωθι ειδικότητα:
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ, ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙ- ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΘΟΦΟΡΟΥ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, σύµφωνα µε το αριθ. 3636/12.02.2018 έγγραφο του
Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας, θα βαρύνει
τους κάτωθι ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018:
 ΚΑ 30-6041.001 (Α.Α.Υ Α-271/2018) µε τίτλο «υπάλληλοι µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου», ποσού 4.600,00€ για την
κάλυψη των τακτικών αποδοχών και
 ΚΑ 30-6054.001 (Α.Α.Υ. Α-272/2018) µε τίτλο «εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας 2µήνου», ποσού
1.600,00€ για την κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει:
Σχετικά µε την έγκριση πρόσληψης δυο (2) ατόµων µε σύµβαση
ορισµένου χρόνου διάρκειας δυο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του ν.
3584/07, για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου µας µε την κάτωθι ειδικότητα:
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ, ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙ- ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΘΟΦΟΡΟΥ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του: α) το υπ΄αριθ.3124/52-2018 ( σε ορθή επανάληψη 8-2-2018) έγγραφο του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών έργων & Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, β) τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, γ) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, «περί εξαίρεσης των
συµβάσεων δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 περί διαδικασιών του ΑΣΕΠ», δ) τις διατάξεις του
άρθρου 12, παρ. 22 του ν. 4071/2012 µε τις οποίες συµπληρώθηκε η παρ.
20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41, παρ, 1α του Ν. 4325/2015, «περί εξαίρεσης των συγκεκριµένων
συµβάσεων από την υποχρέωση έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006», ε) την α5

ριθ. πρωτ. 3636/12-2-2018 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων
µισθοδοσίας, στ) τις υπ’ αριθ. Α-271/2018 και Α-272/2018 Αποφάσεις
Ανάληψης Υποχρέωσης, για την δέσµευση των σχετικών πιστώσεων µισθοδοσίας, καθώς επίσης και ζ) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού
Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δήλωσε «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,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1) Την πρόσληψη δυο (2) ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
διάρκειας δυο (2) µηνών, βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/07 για την
αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
του ∆ήµου µας µε την κάτωθι ειδικότητα:
∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ, ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙ- ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑ∆ΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ
ΘΟΦΟΡΟΥ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2) Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 3636/12.02.2018 βεβαίωση του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας,
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και θα βαρύνει τους κάτωθι ΚΑ του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018:
 ΚΑ 30-6041.001 (Α.Α.Υ Α-271/2018) µε τίτλο «υπάλληλοι µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου», ποσού 4.600,00€ για την
κάλυψη των τακτικών αποδοχών, &
 ΚΑ 30-6054.001 (Α.Α.Υ. Α-272/2018) µε τίτλο «εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας 2µήνου», ποσού
1.600,00€ για την κάλυψη της δαπάνης των εργοδοτικών εισφορών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 46/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
που διακόπηκε και συνεχίστηκε
στις 28 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Απoφ.: 51
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3),
Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12) Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, και 24)
Χρήστο Λαϊνά , Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) του µηνός
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21-02-2018, 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, 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) Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων,3) ∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ.Βελλάς, 4) Ανδρέας Ρεκούτης,Τ.Κ.Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3) Μαρία Τσουκαλά,
4) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6) Γεώργιος Ντίνος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Βασίλειος Φιλιππόπουλος,
9) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός
Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι οκτώ
(28) του µηνός Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄,
προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο
πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)∆ηµήτριος Μπούρδος - Γραµµατέας του ∆.Σ. 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος - Αντιδήµαρχος 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018) κ.κ.:
1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια της
διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου
2018), κ.κ.: 1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 12)Σπ. Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κων/νος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αποφ. αριθ. 35 έως και 128 )
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Για το αντικείµενο: «Τροποποίηση της αριθ. 34/2018 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αιτήµατος κ. Σγούρδου Ιωάννη του Φωτίου, σπουδαστή ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας για πρακτική άσκηση στο ∆ήµο
Αιγιαλείας, ως προς το σκέλος που αφορά την ηµεροµηνία έναρξης της
πρακτικής του άσκησης».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το (14ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει
ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Ο κος Σγούρδος Ιωάννης του Φωτίου, αρχικώς κατέθεσε την αριθµ.
πρωτ. 39243/01-12-2017 αίτηση για πρακτική άσκηση η οποία εξετάστηκε και έγινε δεκτή από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την αριθ. 34/2018 απόφασή του. Εντούτοις, ο κ. Σγούρδος Ιωάννης για λόγους προσωπικούς,
που µας γνώρισε µε την υπ. αριθµ. πρωτ.4127/16-2-18 αίτησή του, δεν
µπόρεσε να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση στο ∆ήµο µας από 0102-2018, όπως όριζε η απόφαση του ∆.Σ.
Ο κος Σγούρδος Ιωάννης επανήλθε και µε νέα αίτηση που κατέθεσε
στην Υπηρεσία µας, (αριθ. πρωτ. 4127/16-02-2018) µας γνωρίζει ότι επιθυµεί να πραγµατοποιήσει την πρακτική του άσκηση στο ∆ήµο µας από
01-03-2018.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι, την τροποποίηση της αριθ.
34/2018 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς το σκέλος που
αφορά την ηµεροµηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης του κ. Σγούρδου
Ιωάννη του Φωτίου, σπουδαστή ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, στο ∆ήµο Αιγιαλείας, ήτοι από 01-03-2018.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την αριθ.34/2018 προηγούµενη
απόφασή του, την αριθ. πρωτ. 4127/16-02-2018 αίτηση του ανωτέρω
σπουδαστή, που επιθυµεί την πρακτική του άσκηση στο ∆ήµο Αιγιαλείας από 1η Μαρτίου 2018, µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ
:1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος- Αντιπρόεδρος ∆.Σ., 2) ∆ηµήτριος
Μπούρδος –Γραµµατέας ∆.Σ., 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος
Γούτος, 5) Βασίλ. Θ. Χριστόπουλος και 6)Βασίλ. Ανδρουτσόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 34/2018 απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς το σκέλος που αφορά την ηµεροµηνία
έναρξης της πρακτικής άσκησης του κ. Σγούρδου Ιωάννη του Φωτίου,
σπουδαστή ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδας, στο ∆ήµο Αιγιαλείας, ήτοι από 01-032018.
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Kατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.34/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 51/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 71
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση προσφυγής του ∆ήµου Αιγιαλείας
στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης
για την προµήθεια υγρών
καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών του
Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α΄θµιας και Β΄θµιας
Εκπαίδευσης για τα έτη 2018 &2019 λόγω άγονου ηλεκτρονικού
διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού»
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας ανακοινώνει το τριακοστό πέµπτο (35ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιου
Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α) Τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισµό προϋπολογισµού µελέτης
999.997,31 € µε Φ.Π.Α. 24% (939.738,00 € για καύσιµα και 60.259,31 €
για λιπαντικά) που είχε ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών ηλεκτρονικά στις 6/12/2017 για την «Προµήθεια καυσίµων
& λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών
Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας
εκπαίδευσης για τα έτη 2018-2019», ο οποίος και απέβη άγονος ως προς
την ΟΜΑ∆Α Α (ΚΑΥΣΙΜΑ),
β) την υπ΄ αριθ. 361/2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προχωρήσει στην διαδικασία της
Ανάθεσης µε διαπραγµάτευση (χωρίς δηµοσίευση σχετικής
πρόσκλησης), βάσει του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για το σκέλος των
καυσίµων και
γ) την υπ΄ αριθ. ∆.8/2015 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ) περί παροχής σύµφωνης γνώµης
για την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης.
Παρακαλούµε όπως λάβετε απόφαση να προβούµε στην
διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε την χρήση της πλατφόρµας
ΕΣΗ∆ΗΣ ως προς το σκέλος των καυσίµων ποσού 999.997,31 € µε
Φ.Π.Α. 24%».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, είδε την υπ’
αριθ. 446/2017(µε την υπ’ αριθµ. 261770/24-10-2017
εγκριτική
απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆/σης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και
Ιονίου), τις υπ΄αριθµ. 271/2017, 274/2017 αποφάσεις της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου, την υπ’ αριθ. 86/2017 Μελέτη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, την υπ’ αριθ. πρωτ. 36156/8-11-2017
διακήρυξη της εν λόγω προµήθειας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 36155/8-112017 περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης για δηµοσίευση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πρακτικά
διαγωνισµού 1/11-12-2016, 2/11-12-2016,για την προµήθεια µε τίτλο
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«Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου
Αιγιαλείας, όλων των Νοµικών του Προσώπων και των Σχολικών
Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης για τα έτη 2018 & 2019»,
την αριθ. 361/2017 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης
των πρακτικών 1 και 2 ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών,
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 , του
άρθρου 2 παρ. 2γ.δδ του Ν. 4013/2011 και του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, 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 Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)
Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 7)Γεώργιος Ντίνος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης και 10)Νικόλαος
Θανασούλιας, 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,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας να προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων χωρίς ουσιώδη τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 36156/8-11-2017
διακήρυξης για την επιλογή του προµηθευτή σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, (επειδή στον διεθνή ανοικτό
διαγωνισµό για το σκέλος της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια
καυσίµων & λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, όλων των
Νοµικών του Προσώπων και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας &
Β/θµιας εκπαίδευσης για τα έτη 2018 & 2019», που αφορούσε την
προµήθεια καυσίµων δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόµενος και
κηρύχθηκε άγονος), στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια καυσίµων του
∆ήµου Αιγιαλείας όλων των Νοµικών του Προσώπων και των Σχολικών
Επιτροπών Α/θµιας & Β/θµιας εκπαίδευσης για το έτος 2018 & 2019
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού µελέτης 939.738,00€ µε Φ.Π.Α.
για την ΟΜΑ∆Α Α (ΚΑΥΣΙΜΑ) και του ποσού 60.259,31€ (µε
Φ.Π.Α) για την ΟΜΑ∆Α Β (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ)την οποία κατατέθηκαν τρείς
προσφορές και η διαγωνιστική διαδικασία θα συνεχιστεί σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 71/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 73
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων των ∆.Ε. Συµπολιτείας - ∆.Ε. Ερινεού.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο φεκ 2714Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
• Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια,
Τάπητας)
• Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
• Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
• Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
• Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
• Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
• Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
• Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
• Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
• Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
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• Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας και ιδίως αυτών
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 = 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.2630/30-01-2018 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, πέντε (5) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ένας (1) ∆Ε Εργοδηγός, επτά (7) τεχνίτες (2 ∆Ε τεχνιτών µπετατζήδων, 2 ∆Ε τεχνίτες Πλακατζήδες, 2 ∆Ε τεχνιτών, 1 ∆Ε
τεχνίτης Συντηρητής), 1 ∆Ε δοµικών έργων, οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν στην συγκεκριµένη εργασία και επτά (7) εργάτες εκ των οποίων δύο (2) γενικών καθηκόντων, τρεις (3) Βοηθητικών εργασιών και
δύο (2) εργατών οδοποιίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ.λπ. και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων των ∆.Ε.
Συµπολιτείας-∆.Ε. Ερινεού.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
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Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την 15-03-2018) έως 15-10-2018.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 19.838,60 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.599,86 € λόγω Φ.Π.Α.24% και
µπορεί να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1. Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας∆.Ε. Ερινεού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012
του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισµό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.599,86 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
4. Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την
15-03-2018) έως 15-10-2018.
5. Την αδυναµία εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων µε τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας∆.Ε. Ερινεού» από τα συνεργεία µας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και
την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά
περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι
απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε
δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. σύµφωνα µε το σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.24/
2018 Μελέτη µε τίτλο «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας-∆.Ε. Ερινεού», η οποία συντάχθηκε
από τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.2630/30.01.2018 βεβαίωση του Τµήµατος
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Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας,
γ)την ανάγκη έγκρισης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας
εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό
του αρµοδίου Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών-Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δεν επαρκεί για την κάλυψη
των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου και αυξάνονται οι απαιτήσεις, δ)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου
118 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ε)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης και 10)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου
Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου
96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και
δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας-∆.Ε. Ερινεού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του
∆ήµου Αιγιαλείας, διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα [π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία
χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.].
2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 118
του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 24.599,86 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και
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θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 73/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

7

Α∆Α: ΩΗ5ΨΩ6Χ-ΚΒΤ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 74
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έβδοµο (37ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. ∆ιακοπτού.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο φεκ 2714Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
• Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια,
Τάπητας)
• Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
• Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
• Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
• Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
• Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
• Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
• Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
• Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
• Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
• Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
3
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Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας και ιδίως αυτών
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 = 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.2630/30-01-2018 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, πέντε (5) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ένας (1) ∆Ε Εργοδηγός, επτά (7) τεχνίτες (2 ∆Ε τεχνιτών µπετατζήδων, 2 ∆Ε τεχνίτες Πλακατζήδες, 2 ∆Ε τεχνιτών, 1 ∆Ε
τεχνίτης Συντηρητής), 1 ∆Ε δοµικών έργων, οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν στην συγκεκριµένη εργασία και επτά (7) εργάτες εκ των οποίων δύο (2) γενικών καθηκόντων, τρεις (3) Βοηθητικών εργασιών και
δύο (2) εργατών οδοποιίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ.λπ. και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Ε.
∆ιακοπτού.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπο-
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γραφής του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την 15-03-2018) έως 15-10-2018.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 19.838,60 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.599,86 € λόγω Φ.Π.Α.24% και
µπορεί να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1. Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισµό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.599,86 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
4. Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την
15-03-2018) έως 15-10-2018.
5. Την αδυναµία εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων µε τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού» από
τα συνεργεία µας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό
δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της
άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή
πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ. σύµφωνα µε το σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.25/
2018 Μελέτη µε τίτλο «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού», η οποία συντάχθηκε από τον κ. Ηλία
Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, β)την υπ’
αριθ.πρωτ.2630/30.01.2018 βεβαίωση του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας, γ)την ανάγκη έγκρισης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό του αρµοδίου Τµή-
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µατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών-Υδραυλικών και
Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών
των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου και αυξάνονται οι απαιτήσεις, δ)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4412/
2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/
25/ΕΕ)» και ε)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 7)Γεώργιος Ντίνος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης και 10)Νικόλαος
Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά,
οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας,
διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά
τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα [π.χ. επούλωση
λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων
και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.].
2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 118
του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 24.599,86 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και
θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
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4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 74/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 75
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ. Αιγίου-Τ.Κ.
Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια & Κάτω Πτέρη) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό όγδοο (38ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων της ∆.Κ. ΑιγίουΤ.Κ. Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια & Κάτω Πτέρη) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο φεκ 2714Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
• Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια,
Τάπητας)
• Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
• Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
• Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
• Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
• Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
• Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
• Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
3
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• Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
• Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
• Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας και ιδίως αυτών
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 = 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.2630/30-01-2018 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, πέντε (5) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ένας (1) ∆Ε Εργοδηγός, επτά (7) τεχνίτες (2 ∆Ε τεχνιτών µπετατζήδων, 2 ∆Ε τεχνίτες Πλακατζήδες, 2 ∆Ε τεχνιτών, 1 ∆Ε
τεχνίτης Συντηρητής), 1 ∆Ε δοµικών έργων, οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν στην συγκεκριµένη εργασία και επτά (7) εργάτες εκ των οποίων δύο (2) γενικών καθηκόντων, τρεις (3) Βοηθητικών εργασιών και
δύο (2) εργατών οδοποιίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ.λπ. και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Κ.
Αιγίου-Τ.Κ. Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια & Κάτω Πτέρη) που
δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
4
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κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την 15-03-2018) έως 15-10-2018.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 8.060,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 9.994,40 € λόγω Φ.Π.Α.24% και µπορεί να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1
του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1. Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ. Αιγίου-Τ.Κ.
Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια & Κάτω Πτέρη) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον
Κ.Α.30-6262.012 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισµό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 9.994,40 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.037 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
4. Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την
15-03-2018) έως 15-10-2018.
5. Την αδυναµία εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων µε τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ. Αιγίου-Τ.Κ.
Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια & Κάτω Πτέρη) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα» από τα συνεργεία µας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των
συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια
µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που
αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί
σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. σύµφωνα µε το
σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα
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Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.23/
2018 Μελέτη µε τίτλο «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ. Αιγίου-Τ.Κ. Πτέρης (Άγ.Ανδρέας, Μπουφούσκια &
Κάτω Πτέρη) που δεν συµµετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα», η οποία
συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.2630/30.01.2018 βεβαίωση του
Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας, γ)την ανάγκη έγκρισης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό
προσωπικό του αρµοδίου Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών-Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δεν επαρκεί για
την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου και αυξάνονται οι απαιτήσεις, δ)τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ε)του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος
Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης
και 10)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των
∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και
2)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5
του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Κ. Αιγίου-Τ.Κ. Πτέρης (Άγ.
Ανδρέας, Μπουφούσκια & Κάτω Πτέρη) που δεν συµµετέχουν στον
ΤΟΕΒ Σελινούντα» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.306262.037 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018,
λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια
συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση
των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης
και του καλοκαιριού όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα
τα αντικείµενα [π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων,
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προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.].
2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 118
του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 9.994,40 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και
θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.037 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 75/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 76
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό ένατο (39ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων των ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο φεκ 2714Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
• Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο,
Επούλωση Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α,
Ταπητίδια, Τάπητας)
• Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
• Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
• Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
• Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
• Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
• Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
• Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
• Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
• Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
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• Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας και ιδίως αυτών
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 = 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.2630/30-01-2018 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, πέντε (5) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, ένας (1) ∆Ε Εργοδηγός, επτά (7) τεχνίτες (2 ∆Ε τεχνιτών µπετατζήδων, 2 ∆Ε τεχνίτες Πλακατζήδες, 2 ∆Ε τεχνιτών, 1 ∆Ε
τεχνίτης Συντηρητής), 1 ∆Ε δοµικών έργων, οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν στην συγκεκριµένη εργασία και επτά (7) εργάτες εκ των οποίων δύο (2) γενικών καθηκόντων, τρεις (3) Βοηθητικών εργασιών και
δύο (2) εργατών οδοποιίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων
κ.λπ. και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων των ∆.Ε.
Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
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Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την 15-03-2018) έως 15-10-2018.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 19.838,60 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.599,86 € λόγω Φ.Π.Α.24% και
µπορεί να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουµε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1. Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας» ∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισµό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.599,86 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
4. Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσµία επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία υπογραφής
του συµφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουµε την
15-03-2018) έως 15-10-2018.
5. Την αδυναµία εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων µε τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας» από τα συνεργεία µας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο
όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή
δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών)
πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. σύµφωνα µε το σκεπτικό της εισήγησης».
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 α)την υπ’ αριθ.26/
2018 Μελέτη µε τίτλο «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας», η οποία συντάχθηκε από
τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.2630/30.01.2018 βεβαίωση του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας ∆ήµου Αιγιαλείας, γ)την
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ανάγκη έγκρισης παροχής της εν λόγω υπηρεσίας λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό του
αρµοδίου Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών-Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου και
αυξάνονται οι απαιτήσεις, δ)τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 118 του
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και ε)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 7)Γεώργιος Ντίνος,
8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης και 10)Νικόλαος
Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά,
οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και δύο (2)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας»
∆ήµου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την
κάλυψη των αναγκών των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, ειδικά κατά τη µακρά χρονική περίοδο της άνοιξης και του καλοκαιριού όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα
[π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.λπ.].
2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 118
του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 24.599,86 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% και
θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
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4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία ορίζεται σε επτά (7) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής
του σχετικού συµφωνητικού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 76/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 84
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)

2

Α∆Α: ΩΒΗΥΩ6Χ-ΜΕΩ

Για το αντικείµενο: «Έγκριση της αναγκαιότητας τοποθέτησης µονοφασικής παροχής Νο 05, στην οδό Otto Walter στην Τ.Κ. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό έβδοµο (47ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας
Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθ.πρωτ.37153/15-11-2017 εγγράφου µας
για την τοποθέτηση µονοφασικής παροχής Νο 05, στην οδό Otto Walter
στην Τ.Κ. Αιγείρας, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’ αριθ.πρωτ.4495/01-12-2017
έγγραφό της, µας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 293,07 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειµένου να γίνει ηλεκτροδότηση καλλωπιστικού φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της
∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της τοποθέτησης µίας µονοφασικής παροχής Νο 05, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 οικονοµικού έτους 2018, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού
για την πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ µε το ποσό των 293,07
€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του α)το υπ’ αριθ.πρωτ.37153/15.11.2017 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, β)το υπ’ αριθ.πρωτ.4495/01.12.2017 έγγραφο της «∆.Ε.
∆.∆.Η.Ε. Α.Ε.», γ)την ανάγκη τοποθέτησης µίας µονοφασικής παροχής
επί της οδού Otto Walter της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ηλεκτροδότηση καλλωπιστικού
φωτισµού, δ)τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α/05.08.2016)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και ε)του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης και 10)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας τοποθέτησης µίας (1) µονοφασικής παροχής Νο
5 επί της οδού Otto Walter της Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ηλεκτροδότηση καλλωπιστι-
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κού φωτισµού, δαπάνης ύψους διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και επτά
λεπτών (293,07 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
2)∆απάνης ποσού διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και επτά λεπτών (293,07 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 84/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 85
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της αναγκαιότητας τοποθέτησης παροχής Φ.Ο.Π. στη θέση Ξερολίθι της Τ.Κ. Παρασκευής, της ∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας
Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθ.πρωτ.31157/05-10-2017 εγγράφου µας
για την τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στην θέση Ξερολίθι της Τ.Κ.
Παρασκευής, της ∆.Ε. Αιγίου, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’ αριθ.πρωτ.102/0801-2018 έγγραφό της, µας γνώρισε την αναγκαιότητα της τοποθέτησης
µίας παροχής ΦΟΠ και το ύψος της δαπάνης που απαιτείται και το οποίο
ανέρχεται στο ποσό των 293,07 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της τοποθέτησης µίας
παροχής ΦΟΠ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 οικονοµικού έτους 2018, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την
πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ µε το ποσό των 293,07 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του α)το υπ’ αριθ.πρωτ.31157/05.10.2017 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, β)το υπ’ αριθ.πρωτ.102/08.01.2018 έγγραφο της «∆.Ε.∆.
∆.Η.Ε. Α.Ε.», γ)την ανάγκη τοποθέτησης παροχής Φ.Ο.Π. επί της θέσης
Ξερολίθι της Τοπικής Κοινότητας Παρασκευής ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού,
δ)τις διατάξεις του Π.∆.80/2016 (Φ.Ε.Κ.145/τ.Α/05.08.2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και ε)του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος
Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης
και 10)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας τοποθέτησης µίας (1) παροχής Φ.Ο.Π. στη θέση
«Ξερολίθι» της Τοπικής Κοινότητας Παρασκευής ∆ήµου Αιγιαλείας,
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προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού, δαπάνης ύψους διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και επτά λεπτών
(293,07 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
2)∆απάνης ποσού διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και επτά λεπτών (293,07 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 85/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 86
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό ένατο (49ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.30/2018
Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για
την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας επούλωση βλαβών-λακκουβών οδοστρωµάτων από ασφαλτοτάπητα ή σκυρόδεµα (στην πόλη
του Αιγίου και τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες).
Οι τιµές του τιµολογίου είναι από το ελεύθερο εµπόριο και στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια των υλικών µεταφοράς τους επί
τόπου ή στις αποθήκες του ∆ήµου µας, ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 67.350,63 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι
83.514,78 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% (16.164,15). Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό σύµφωνα µε
τον Ν.4412/2016, θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό εξόδων του οικονοµικού έτους 2018 K.A.30-6662.004».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική
Έκθεση της υπ’ αριθ.30/2018 Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του α)την ανάγκη εκτέλεσης
της ανωτέρω προµήθειας για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, β)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και γ)του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος
Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης
και 10)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
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Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος», για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
2)Της υπ’ αριθ.30/2018 Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω προµήθειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τεσσάρων
ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών (83.514,78 €) συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.24%, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους
και θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6662.004 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2018.
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας, η οποία θα εκτελεστεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό 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 86/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: ΩΠΗ6Ω6Χ-Θ7Β

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 87
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια σκυροδέµατος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό (50ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.29/2018 Μελέτης µε
τίτλο: «Προµήθεια σκυροδέµατος», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια έτοιµου σκυροδέµατος
για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας (στην πόλη του Αιγίου τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες).
Οι τιµές του τιµολογίου είναι από το ελεύθερο εµπόριο και στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η µεταφορά αυτού
επί τόπου σε οπουδήποτε σηµείο υποδειχθεί από τα αρµόδια όργανα, εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Αιγιαλείας καθώς και η σταλία
που απαιτείται κατά την διάρκεια εναπόθεσης του υλικού.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 154.307,00 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι
191.340,68 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24% (37.033,68). Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό σύµφωνα µε
τον Ν.4412/2016 θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό εξόδων του οικονοµικού έτους 2018 K.A.30-6662.002. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν
να αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική
Έκθεση της υπ’ αριθ.29/2018 Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια σκυροδέµατος», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του α)την ανάγκη εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας,
β)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και γ)του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης
και 10)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
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Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια σκυροδέµατος», για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
2)Της υπ’ αριθ.29/2018 Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια σκυροδέµατος», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω προµήθειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα µία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (191.340,68 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους και θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6662.002 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας, η οποία θα εκτελεστεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό 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 87/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 88
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό πρώτο (51ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.21/2018 Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών», όπως αυτή συντάχθηκε
από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών,
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως
εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια οικοδοµικών υλικών
προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας να αντιµετωπίσει τις βλάβες που συµβαίνουν στον ∆ήµο Αιγιαλείας (στην πόλη του Αιγίου και τις τοπικές και
δηµοτικές κοινότητες), ήτοι σπασµένα χαντάκια, σπασµένα ρείθρα, µικρά
τοιχία, αποκατάσταση τµηµάτων απροσπέλαστων δρόµων, αποκατάσταση σπασµένων πεζοδροµίων κ.λπ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 101.338,90 € (χωρίς ΦΠΑ) και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι 125.660,24 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%
(24.321,34). Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε ανοικτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισµό σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016, θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό εξόδων
του οικονοµικού έτους 2018 K.A.30-6662.003. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν να αυξοµειώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας χωρίς να γίνεται υπέρβαση του ποσού του προϋπολογισµού».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική
Έκθεση της υπ’ αριθ.21/2018 Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του α)την ανάγκη εκτέλεσης
της ανωτέρω προµήθειας για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, β)τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και γ)του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος
Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης
και 10)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
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Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια οικοδοµικών υλικών», για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
2)Της υπ’ αριθ.21/2018 Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω προµήθειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ
και είκοσι τεσσάρων λεπτών (125.660,24 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους και θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6662.003 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018.
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας, η οποία θα εκτελεστεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό 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 88/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 90
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έκφραση γνώµης για την πρόταση οριοθέτησης σε τµήµα του Σελινούντα Ποταµού στα όρια του προτεινόµενου
∆ιυλιστηρίου νερού στο ύψος της Ι.Μ. Ταξιαρχών.(σχετ.αριθ.6/2018 αποφ. ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ) ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό τρίτο ( 53ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα της υπ’ αριθ.6/2018 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, που έχει ως εξής :
« Επί του 6ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης: «Σύµφωνη γνώµη για
την πρόταση οριοθέτησης σε τµήµα του ποταµού Σελινούντα στα όρια
του προτεινόµενου ∆ιυλιστηρίου νερού στο ύψος της Ι.Μ. Ταξιαρχών»
Το ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ άκουσε την εισήγηση του θέµατος από τον Πρόεδρο ∆.Σ. ∆ΕΥΑ.Α., κ. Αθανάσιο Παναγόπουλο, o οποίος αναφέρει: Στα
πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ) του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» και σύµφωνα µε
το νόµο 4258/2014 και όπως αυτός ισχύει, µετά από απαίτηση της αρµόδιας υπηρεσίας ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ – ΙΟΝΙΟΥ,. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ, συντάχθηκε από το Μελετητικό Γραφείο ΣΙΓΜΑ Α.Ε., που έχει αναλάβει και
την σύνταξη της ΜΠΕ, ο φάκελος της Πρότασης Οριοθέτησης στο τµήµα
του Σελινούντα Ποταµού στα όρια του Προτεινόµενου ∆ιυλιστηρίου. Η
σύµφωνη γνώµη ζητείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.3 του άρθρου 3
του νόµου 4258/2014. Η πρόταση Οριοθέτησης αφορά τµήµα του Σελινούντα σε συνολικό µήκος 650µ περίπου και εκτείνεται από ανάντι από
το ύψος της επιφανειακής υδροληψίας και φτάνει µέχρι το τέλος του οικοπέδου που προορίζεται για την κατασκευή του διυλιστηρίου.
Το συνολικό έργο της αξιοποίησης των επιφανειακών νερών του Σελινούντα Ποταµού περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους τµήµατα:
• Έργο υδροληψίας αµέσως ανάντη του αναβαθµού που βρίσκεται κάτω
από την Μονή Ταξιαρχών για την συλλογή των επιφανειακών νερών.
• Έργο αµµοκράτη για την συγκράτηση και κατακράτηση των χονδρόκοκκων και απόρριψη στον ποταµό.
• Έργο µεταφοράς µε σωλήνα Φ600 µήκους 325µ από τον αµµοκράτη
έως το ∆ιυλιστήριο.
• την κατασκευή σύγχρονης εγκατάστασης διυλιστηρίου του πόσιµου νερού δυναµικότητας 900 µ3/h και δεξαµενή αποθήκευσης 2.000 µ3.
• την κατασκευή αγωγού µεταφοράς συνολικού µήκους 10.500 µ. έως την
κεντρική υφιστάµενη δεξαµενή ∆3 της πόλης του Αιγίου (ανάντη του γηπέδου του Αιγίου) µε όγκο 1.500 µ3.
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Το ∆.Σ. αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση και µετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση και σύµφωνη γνώµη του για την Πρόταση Οριοθέτησης
στο τµήµα του Σελινούντα Ποταµού στα όρια του Προτεινόµενου ∆ιυλιστηρίου, όπως συντάχθηκε από το Μελετητικό Γραφείο ΣΙΓΜΑ Α.Ε.,
που έχει αναλάβει και την σύνταξη της ΜΠΕ του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ» στα
πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 6/2018 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το απόσπασµα
της αριθ.6/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΥΑ Αιγιαλείας, τις τοποθετήσεις του κ. ∆ηµάρχου, των επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων και έλαβε υπόψη του την παράγραφο 2.3 του άρθρου 3
του νόµου 4258/2014, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης και 10)Νικόλαος Θανασούλιας,
πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων: κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου
που καταψηφίζει το θέµα και του 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,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση και την έκφραση της σύµφωνης γνώµης του, για την
Πρόταση Οριοθέτησης στο τµήµα του Σελινούντα Ποταµού, στα όρια
του προτεινόµενου ∆ιυλιστηρίου, όπως συντάχθηκε από το Μελετητικό
Γραφείο ΣΙΓΜΑ Α.Ε., που έχει αναλάβει και την σύνταξη της ΜΠΕ του
έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ», στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 90/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
26 Φεβρουαρίου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
28 Φεβρουαρίου 2018

Απόφαση 91
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 14)Νικόλαο Θανασούλια,
15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 18)Χρήστο Γούτο, 19)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 24)Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2018,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00΄ 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.4258/21.02.2018, 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, 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)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)∆ηµήτριος Κορύλλος, Τ.Κ. Βελλάς, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
9)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24)
από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω βλάβης στο σύστηµα
της ηχητικής εγκατάστασης µε αποτέλεσµα να µην ακούγονται οι οµιλητές και να µην καταγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούρδος,
Γραµµατέας, 2)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 3)Μαρία
Τσουκαλά, 4)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 8) Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι (οι οποίοι ήσαν παρόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018)
κ.κ.: 1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
(Απούσα και στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης και στη συνέχεια
της διακοπείσης συνεδρίασης η δηµοτική σύµβουλος κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου).
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσας συνεδρίασης παραβρέθηκαν τριάντα (30) Μέλη του ∆.Σ.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν
και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 26 Φεβρουαρίου 2018), κ.κ.:
1)Ηλίας Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 2)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 3)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 4)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης και 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών.
(αριθ.35 έως και 128)
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Για το αντικείµενο: «Έκφραση γνώµης στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αξιοποίηση επιφανειακών νερών από
τον ποταµό Σελινούντα», µε φορέα τη ∆.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας, Π.Ε Αχαΐας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό τέταρτο ( 54ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι
Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αξιοποίηση επιφανειακών νερών
από τον ποταµό Σελινούντα», µε φορέα τη ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, ΠΕ Αχαΐας, βάση της ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 Β’), λάβαµε γνώση της υπ’
αρ. 2140/25.01.2018 Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος, η οποία συντάχθηκε
από το µελετητικό γραφείο ΣΙΓΜΑ Α.Ε. και αφορά το συνολικό έργο της
αξιοποίησης των επιφανειακών νερών του Σελινούντα Ποταµού που περιλαµβάνει τα εξής επιµέρους τµήµατα:
• Έργο υδροληψίας αµέσως ανάντη του αναβαθµού που βρίσκεται
κάτω από την Μονή Ταξιαρχών για την συλλογή των
επιφανειακών νερών.
• Έργο αµµοκράτη για την συγκράτηση και κατακράτηση των
χονδρόκοκκων και απόρριψη στον ποταµό.
• Έργο µεταφοράς µε σωλήνα Φ600 µήκους 325µ από τον
αµµοκράτη έως το ∆ιυλιστήριο.
• την κατασκευή σύγχρονης εγκατάστασης διυλιστηρίου του
πόσιµου νερού δυναµικότητας 900 µ3/h και δεξαµενή αποθήκευσης
2.000 µ3.
• την κατασκευή αγωγού µεταφοράς συνολικού µήκους 10.500 µ.
έως την κεντρική υφιστάµενη δεξαµενή ∆3 της πόλης του Αιγίου
(ανάντη του γηπέδου του Αιγίου) µε όγκο 1.500 µ3.
Εισηγούµαστε την θετική γνώµη µας στα θέµατα που περιλαµβάνονται και αξιολογούνται στην υπ’ αρ. 2140/25.01.2018 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αξιοποίηση επιφανειακών νερών από
τον ποταµό Σελινούντα», µε φορέα τη ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, ΠΕ Αχαΐας,
όσο αφορά τις επιπτώσεις του έργου στο φυσικό ή /και ανθρωπογενές
περιβάλλον και τα σχετικά προληπτικά ή και επανορθωτικά µέτρα.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων, είδε την αριθ. 22/2018 απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. : 36623/172/2-2-2018
ανακοίνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Φυσικών πόρων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος µε θέµα: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσε3

ων του έργου «Αξιοποίηση επιφανειακών νερών από τον ποταµό Σελινούντα» µε φορέα την ∆ΕΥΑ Αιγιαλείας, έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.
2140/25.01.2018 Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος, η οποία συντάχθηκε
από το µελετητικό γραφείο ΣΙΓΜΑ Α.Ε. και αφορά το συνολικό έργο της
αξιοποίησης των επιφανειακών νερών του Σελινούντα Ποταµού, καθώς
επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-610) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι
κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
7)Γεώργιος Ντίνος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Ευστράτιος Βαρδάκης
και 10)Νικόλαος Θανασούλιας, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων: κ.
Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου που καταψηφίζει το θέµα και του 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,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έκφραση θετικής γνώµης στα θέµατα που περιλαµβάνονται και
αξιολογούνται στην υπ’ αριθ. 2140/25.01.2018 Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου: «Αξιοποίηση επιφανειακών νερών από τον ποταµό Σελινούντα», µε φορέα τη ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, ΠΕ Αχαΐας, όσο
αφορά τις επιπτώσεις του έργου στο φυσικό ή /και ανθρωπογενές περιβάλλον και τα σχετικά προληπτικά ή και επανορθωτικά µέτρα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 91/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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