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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Ιουνίου 2019
Απόφαση 342
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Γεώργιο Γιοβά, 6)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 7)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο,
11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 13)Βασίλειο
Τομαρά, 14)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 15)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 16)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 17)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη και 19)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη, συνήλθε
σήμερα στις είκοσι έξι (26) Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.
14424/21.06.2019, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ.
Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Μαρία Τσουκαλά, 5)Νικόλαος Θανασούλιας, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10)Χρήστος Γούτος, 11)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13)Χρήστος Λαϊνάς και
14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση τέταρτης (4 ) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.5/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αριθ.554/2018 απόφασής του περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019, (όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.279765/8-1-2019 απόφαση της Αποκ/νης
Δ/σης Πελ/σου -Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου) ως εξής:
α)Με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: «Διαμόρφωση του χώρου
των Παλαιών Σφαγείων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5
(Infrastructural works) του έργου Food Art Movement Energy - the Road
to Country Expe-rience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, του Cooperation
Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (MIS 5003628)» και
ποσό 269.000,00 €, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια σύμβαση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ης

Κ.Α.

61-6261.001

ΤΙΤΛΟΣ
Διαμόρφωση του
χώρου των Παλαιών
Σφαγείων, στο πλαίσιο της υλοποίησης
του D 3.4.5
(Infrastructural
works) του έργου
Food Art Movement
Energy - the Road to
Country Experience,
με ακρωνύμιο
FAME ROAD, του
Cooperation
Programme Interreg
V-A Ελλάδα-Ιταλία
2014-2020 (MIS
5003628)

ΠΟΣΟ

269.000,00

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Cooperation
Programme
Interreg V-A
ΕλλάδαΙταλία 20142020

Εγγραφή νέου
Κ.Α.
προκειμένου
να καταστεί
δυνατόν να
συναφθεί
δημόσια
σύμβαση

και β)Με αλλαγή - αύξηση χρηματικού ποσού στο Κ.Α.307323.200 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας», όπως
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΑΡΧΟΝ
ΠΟΣΟ
βάσει της

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
ΜΕ ΤΗΝ
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30-7323.200

Κατασκευή έργων
οδοποιίας Δ.Ε.
Συμπολιτείας
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ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π.

ΑΡ.
554/2018
ΑΠ.
31.817.91

Δ.Π.

34.983,98».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, β)την υπ’ αριθ.554/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩ6Χ-ΦΘΟ) απόφασή του
περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους
2019, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.279765/08.01.2019 (ΑΔΑ: 623ΨΟΡ1Φ-ΘΙΛ)
όμοια, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, δ)τις υπ’ αριθ.9
(ΑΔΑ: Ω2ΩΥΩ6Χ-ΛΙΣ), 232/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΠΧΩ6Χ-Θ4Δ) & 332/
2019 (ΑΔΑ: 6Ι1ΨΩ6Χ-ΒΥΗ) αποφάσεις τους, με τις οποίες εγκρίθηκαν
οι αντίστοιχες τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019, ε)τις υπ’ αριθ.πρωτ.45499/05.03.2019 (ΑΔΑ:
7ΜΕΜΟΡ1Φ-ΧΧΦ), 90554/06.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΧΘ7ΟΡ1Φ-Ε77) &
12116/07.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΞ5ΟΡΙΦ-6Α6) όμοιες, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
με τις οποίες ελέγχθηκε η νομιμότητα των ανωτέρω αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στ)την ανάγκη εκ νέου τροποποίησης-συμπλήρωσης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019,
ζ)την παρ.4 του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.
2006), η)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», θ)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/
τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», ι)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο
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238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)» και
ια)την παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2
του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», μετά από διαλογική
συζήτηση, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], επομένως με δέκα οκτώ (18) θετικές ψήφους και μία (1) αρνητική,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την τέταρτη (4η) τροποποίηση-συμπλήρωση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019, όπως αυτό καταρτίστηκε με
την υπ’ αριθ.554/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩ6Χ-ΦΘΟ) απόφασή του και τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ.9 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥΩ6Χ-ΛΙΣ),
232/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΠΧΩ6Χ-Θ4Δ) & 332/2019 (ΑΔΑ: 6Ι1ΨΩ6Χ-ΒΥΗ)
όμοιες, οι οποίες ελέγχθηκαν για τη νομιμότητά τους με τις αριθ.πρωτ.
279765/08.01.2019 (ΑΔΑ: 623ΨΟΡ1Φ-ΘΙΛ), 45499/05.03.2019 (ΑΔΑ:
7ΜΕΜΟΡ1Φ-ΧΧΦ), 90554/06.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΧΘ7ΟΡ1Φ-Ε77) &
12116/07.06.2019 (ΑΔΑ: ΩΠΞ5ΟΡΙΦ-6Α6) αντίστοιχες, του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ως εξής:
Α)Με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: «Διαμόρφωση του χώρου
των Παλαιών Σφαγείων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5
(Infrastructural works) του έργου Food Art Movement Energy - the Road
to Country Expe-rience, με ακρωνύμιο FAME ROAD, του Cooperation
Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (MIS 5003628)» και
ποσό 269.000,00 €, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια σύμβαση, ως ακολούθως:
Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ
Διαμόρφωση του χώρου
των Παλαιών Σφαγείων,
στο πλαίσιο της
υλοποίησης του D 3.4.5
(Infrastructural works)
του έργου Food Art
61-6261.001 Movement Energy - the
Road to Country
Experience, με
ακρωνύμιο FAME
ROAD, του Cooperation
Programme Interreg V-A
Ελλάδα-Ιταλία 2014-

ΠΟΣΟ

269.000,00

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Εγγραφή νέου
Cooperation
Κ.Α.
Programme
προκειμένου να
Interreg Vκαταστεί δυνατόν
A Ελλάδανα συναφθεί
Ιταλία 2014δημόσια
2020
σύμβαση
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2020 (MIS 5003628)

Β)Με αλλαγή - αύξηση χρηματικού ποσού στο Κ.Α.30-7323.200
του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας», ως ακολούθως:
Κ.Α.
ΕΞΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΑΡΧΟΝ
ΠΟΣΟ βάσει της
Αριθ.554/2018
ΑΠ.

30-7323.200

Κατασκευή έργων
οδοποιίας Δ.Ε.
Συμπολιτείας

31.817.91

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Τ.Π.

Δ.Π.

34.983,98

-Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθ.554/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩ6Χ-ΦΘΟ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, η οποία τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ.9 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥΩ6Χ-ΛΙΣ), 232/2019
(ΑΔΑ: ΩΖΠΧΩ6Χ-Θ4Δ) & 332/2019 (ΑΔΑ: 6Ι1ΨΩ6Χ-ΒΥΗ) όμοιες, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 342/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Ιουνίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 343
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Φιλιππάτο, 3) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5) Γεώργιο Γιοβά ,6) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 7)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 13) Βασίλειο Τομαρά, 14) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 15) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 16) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 17) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη και 19) Γεώργιο Γκίκα, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ.14424/21-06-2019, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: ο κ.
Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας,3) Δημήτριος Καλαμίδας,4)Μαρία Τσουκαλά, 5) Νικόλαος Θανασούλιας, 6) Γεώργιος
Ντίνος,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)
Βασίλειος Φιλιππόπουλος,10)Χρήστος Γούτος, 11) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,12) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,13) Χρήστος Λαϊνάς και
14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: « Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019 ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει :
α) Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. αριθ.139/2019 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης
σχεδίου της έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019», και
β) Το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.163/2019 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας, «περί συμπλήρωσης του
σχεδίου της έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019», οι οποίες είχαν εκ των προτέρων διανεμηθεί
& αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) & εντύπως στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων-δημοτικούς συμβούλους, για ενημέρωσή των.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του : α)
το αποφασιστικό μέρος των υπ’ αριθ. 139/2019 & 163/2019 αποφάσεων
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας που αφορούν την κατάρτιση & συμπλήρωση του σχεδίου της έκτης (6ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, β) την υπ’ αριθ. 669/
2018 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (πίνακας 5Α) οικονομικού έτους 2019, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.
289889/15-01-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, γ) την υπ’ αριθ. 10/2019
προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης πρώτης (1ης) αναμόρφωσης του
δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε
νόμιμη με την υπ’ αριθ. πρωτ. 45506/5-03-2019 όμοια του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, δ) την υπ’ αριθ.163/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης
δεύτερης (2ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ. 85171/18-42019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ε) την υπ’ αριθ. 233/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης τρίτης (3ης) αναμόρφωσης του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με
την αριθ. πρωτ.93313/2-05-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, στ) την υπ’
αριθ. 310/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης τέταρτης (4ης)
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αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019,
η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ. πρωτ.93313/2-05-2019 όμοια του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, η) την υπ’ αριθ. 333/2019 προηγούμενη απόφασή του
περί έγκρισης πέμπτης (5ης) αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την αριθ.
πρωτ.114539/24-05-2019 όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, θ) την υπ’ αριθ.
342/2019 προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης 4ης τροποποίησης
Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019, ι)το Β. Διάταγμα
17.5/15-6-1959, ια ) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/
2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/ 23-07-2013), καθώς επίσης και ιβ) την παρ.5 του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών»», μετά από διαλογική συζήτηση, πλην του δημοτικού συμβούλου
κ.Κων/νου Παπακωνσταντίνου που καταψήφισε το θέμα, επομένως με
δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και μία (1) κατά,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση της έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ.
139/2019 και 163/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με
Δημιουργία Κ.Α Εσόδου - Δημιουργία Κ.Α. εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων

Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και
Τοπικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το από 13.02.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κοινής
Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020 εγκρίθηκε ο βελτιστοποιημένος προϋπολογισμός του έργου «Food Art Movement
Energy – the ROAD to Country Experience» με ακρωνύμιο «FAME ROAD» από το
«Cooperation Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020.
Στη συνέχεια, υπογράφηκε η αριθ. πρωτ. 7667/27.03.2019 Εταιρική Συμφωνία
(Partnership Agreement) μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών:
 Municipality of Gravina in Puglia (Ιταλία) – Επικεφαλής Εταίρος
 Municipality of Grottaglie (Ιταλία)
 Universus CSEI per la Formazione e l’ Innovazione (Ιταλία)
 Municipality of Aigialeia (Eλλάδα)
 European Regional Framework for Cooperation (Eλλάδα)
Τέλος, υπογράφηκε η υπ’ αριθ. Ι.1/2.1/47/01.04.2019 σύμβαση χρηματοδότησης
(Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) και του Επικεφαλής Eταίρου (Municipality of Gravina in Puglia).
Ο προϋπολογισμός του έργου για τον Δήμο Αιγιάλειας είναι 427.758,00€ (με
ΦΠΑ) ο οποίος σε ποσοστό 85% χρηματοδοτείται απευθείας από το Cooperation
Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
Απαιτείται να εγγραφεί η παραπάνω χρηματοδότηση στον Προϋπολογισμό του
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Δήμου Αιγιάλειας για το οικονομικό έτος 2019 με αναμόρφωση.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιάλειας για το οικονομικό έτος 2019 με την δημιουργία ενός νέου ΚΑ στο
σκέλος των Εσόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α. 1217.001 με τίτλο «Food Art
Movement Energy – the ROAD to Country Experience (με ακρωνύμιο FAME ROAD)
MIS 5003628 Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» και ποσό 427.758,00€
και την μεταφορά του μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των Εξόδων ενισχυμένου
με ποσό 67.202,00€ (το οποίο προκύπτει από την επικαιροποίηση της μελέτης του
έργου υποδομής) από Δημοτικούς Πόρους με την δημιουργία νέων ΚΑ ως εξής:
Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Food Art Movement Energy – the ROAD to Country
Experience (FAME ROAD) MIS 5003628 Coopera1217.001
tion Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT)
2014-2020
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
15-6117.002
Παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή
15-6117.003
Παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου
15-6117.001
Παροχή υπηρεσιών κοινωνικών λειτουργών
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΩΝ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύ61-6012.001
μιο FAME ROAD (MIS 5003628) του Cooperation
Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 20142020
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για
την προετοιμασία της πρότασης υποβολής του έρ61-6117.001 γου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS 5003628) στο
πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V-A
Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Παροχή υπηρεσιών ελέγχου και επαλήθευσης δαπανών του έργου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS
61-6117.002
5003628) στο πλαίσιο του Cooperation Programme
Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα
για την διαχείριση και οικονομική παρακολούθηση
61-6117.003
του έργου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS
5003628) στο πλαίσιο του Cooperation Programme
Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για
την οργάνωση εκδηλώσεων, δημιουργία, προώθηση
υλικού επικοινωνίας, δημοσιότητα του έργου με α61-6117.004
κρωνύμιο FAME ROAD (MIS 5003628) στο πλαίσιο
του Cooperation Programme Interreg V-A GreeceItaly (EL-IT) 2014-2020
Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για
61-6117.005
την δημιουργία, διαχείριση και εφαρμογή του Fame
Model του έργου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS

ΠΟΣΟ ΣΕ €
427.758,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-15.000,00
-15.000,00
-22.000,00

ΠΟΣΟ ΣΕ €

10.230,00

4.000,00

4.000,00

25.000,00

34.500,00

81.000,00
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5003628) στο πλαίσιο του Cooperation Programme
Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, διοικητικής υποστήριξης , οικονομικής διαχείρισης του έργου με
61-6117.006 ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS 5003628) στο πλαίσιο
του Cooperation Programme Interreg V-A GreeceItaly (EL-IT) 2014-2020
Διαμόρφωση του χώρου των Παλαιών Σφαγείων,
στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 (Infrastructural works) του έργου Food Art Movement Energy 61-6261.001
the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο
FAME ROAD, του Cooperation Programme Interreg
V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 (MIS 5003628)
Αμοιβή εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την διαμόρφωση του hub στο χώρο των Παλαιών Σφαγείων στο
61-6117.007 πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS
5003628) του Cooperation Programme Interreg V-A
Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Oδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων (έξοδα ταξιδιών, διαμονής κλπ.) στο
61-6422.001 πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS
5003628) του Cooperation Programme Interreg V-A
Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου με
ακρωνύμιο FAME ROAD (MIS 5003628) του Coop61-7133.001
eration Programme Interreg V-A Greece-Italy (ELIT) 2014-2020
Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συστημάτων και συσκευών, περιφερειακών και
λογισμικών στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο
61-7134.001
FAME ROAD (MIS 5003628) του Cooperation Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 20142020
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (αναλώσιμα, έξοδα
γραφείου κλπ.) στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύ61-6495.001
μιο FAME ROAD (MIS 5003628) του Cooperation
Programme Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 20142020
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111
στο ποσό των 1.370,02 €

13.500,00

269.000,00

18.000,00

12.580,00

16.000,00

4.000,00

3.150,00

παραμένει

2.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Δημιουργία Κ.Α Εσόδου - Δημιουργία Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού , Οργάνωσης Πληροφορικής και
Τοπικής Ανάπτυξης με απόφαση της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος INTERREG V/A Greece-Italy(EL-IT)2014-2020 στις 27-9-2018 εγκρίθηκε σε αρχική φάση το έργο« ‘Cross – over HUBS: developing cross – innovation between agro – food and creative enterprises’ (ακρωνύμιο CREATIVE
CAMPS) από το «Cooperation Programme InterregV/ Greece-Italy(EL-IT
)2014-2020».
Την 5-3-2019υπογράφηκε η αριθ. πρωτ: 12724 03-06-2019 Εταιρική Συμφωνία
(Partnership Agreement) μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών:
 MunicipalityofBari (Ιταλία) - Επικεφαλής Εταίρος
 Teatro Pubblico Pugliese (Ιταλία)
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 Municipality of Aigileia (Ελλάδα)
 Ilia Chamber (Ελλάδα)
 Ciheam Bari (Ιταλία)
Ο προϋπολογισμός του έργου για τον Δήμο Αιγιάλειας είναι 146.725,00€ (με
ΦΠΑ) ο οποίος σε ποσοστό 85% χρηματοδοτείται απευθείας από το Cooperation
Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Ελλάδα –Ιταλία 2014 – 2020» μέσω του επικεφαλής
εταίρου και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων)
Απαιτείται να εγγραφεί η παραπάνω χρηματοδότηση στον Προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2019 με αναμόρφωση.
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2019 με την δημιουργία ενός νέου ΚΑ στο σκέλος των Εσόδων και συγκεκριμένα του Κ.Α. 1217.002 με τίτλο «Cross – overHUBS: developingcross – innovation betweenagro – foodandcreativeenterprises (CREATIVECAMPS) MIS 5003297 InterregV/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020» και ποσό
146.725,00€ και την μεταφορά του μέσω του αποθεματικού στο σκέλος των Εξόδων με
την δημιουργία νέων ΚΑ ως εξής:
Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Cross – over HUBS: developing cross – innovation between
1217.002
agro – food and creative enterprises (CREATIVE CAMPS) MIS
5003297 InterregV/A Greece-Italy (EL-IT)2014-2020
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές στο πλαίσιο
69-6012.001
του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297)
του προγράμματος Interreg V/AGreece-Italy(EL-IT)2014-2020
Αμοιβή εξωτερικού επαληθευτή στο πλαίσιο του έργου με το
69-6117.001
ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος InterregV/AGreece-Italy(EL-IT)2014-2020
Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη στο
πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS
69-6117.002
5003297)
του προγράμματος InterregV/AGreece-Italy(ELIT)2014-2020
Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη για την διοργάνωση εκδηλώσεων
και δράσεων στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREA69-6117.003
TIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/A
Greece-Italy (EL-IT)2014-2020
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, διοικητικής υποστήριξης, οικονομικής διαχείρισης έργου και ελέγχων για την υλο69-6117.004
ποίηση
στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg
V/A Greece-Italy(EL-IT)2014-2020
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS
69-6422.001
(MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy
(EL-IT) 2014-2020
Έπιπλα σκεύη και λοιπός εξοπλισμός στο πλαίσιο του έργου με
69-7133.001
το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/A Greece-Italy(EL-IT)2014-2020
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συστήματα-συσκευές,
69-7134.001
περιφερειακά και λογισμικό στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVECAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος

ΠΟΣΟ ΣΕ €
146.725,00
ΠΟΣΟ ΣΕ €
4.000,00

2.900,00

48.400,00

39.500,00

13.500,00

12.800,00

7.500,00
15.500,00
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InterregV/AGreece-Italy(EL-IT)2014-2020
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως(Αναλώσιμα, έξοδα γραφείου
κλπ) στο πλαίσιο του έργου με το ακρωνύμιο CREATIVE69-6495.001
CAMPS (MIS 5003297) του προγράμματος Interreg V/A
Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

2.625,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.370,02 €
3.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Ενίσχυση Κ.Α εξόδων και Μείωση Κ.Α. Εξόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του τμήματος Η/Μ
Εργων & Εγκαταστάσεων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019 αφού ληφθούν υπόψη τα εξής:
Επειδή μετά την 13-5-2019 η εκμετάλλευση, λειτουργία και συντήρηση του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Τσιβλού επρόκειτο να περιέλθει στο Δήμο,
1. Η Υπηρεσία μας προέβη στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας: «Λειτουργία, συντήρηση & αποκατάσταση
βλαβών ΜΥΗΣ Τσιβλού» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την
30-4-2019.
2. Την 25-4-2019 υπεβλήθη προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης, για την
οποία ως αρχική ημερομηνία εκδίκασης είχε οριστεί από την αρμόδια αρχή η 28-52019 και μετά από αναβολή η 4-6-2019.
3. Ο ΜΥΗΣ Τσιβλού παρελήφθη την 13-5-2019 από την Επιτροπή Παραλαβής που
συστήθηκε με την αριθ. 281/19 απόφαση ΔΣ Αιγιαλείας και προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του έγινε απευθείας ανάθεση στην Π. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΕ της υπηρεσίας: «Λειτουργία, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ΜΥΗΣ Τσιβλού» για χρονικό διάστημα από 13-5-2019 έως 26-62019.
Έχοντας ως δεδομένο ότι η προδικαστική προσφυγή εξετάστηκε την 4-6-2019 και ότι
σύμφωνα με το αρθ. 367 παρ.1 του Ν.4412/16:
«1. Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
ημέρα εξέτασης της προσφυγής.»
καθίσταται προφανές ότι, είναι αδύνατη η ολοκλήρωση των εναπομεινασών διαδικασιών σε σχέση με το διαγωνισμό έως την 26/6/2019 και επομένως καθίσταται
βεβαία η παύση λειτουργίας του υδροηλεκτρικού σταθμού με τις ακόλουθες συνέπειες:
Α) Κάθε ημέρα αναστολής λειτουργίας του ΜΥΗΣ συνεπάγεται απώλεια εσόδων για το Δήμο. Το ύψος του ποσού παρουσιάζεται αναλυτικά στο συν/νο μηνιαίο
δελτίο παραγωγής (στοιχεία ΔΕΣΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ)
Β) Δυσμενείς επιπτώσεις στη μονάδα παραγωγής καθώς και στην υδρομάστευση και
το δίκτυο μεταφοράς νερού, ορισμένες εκ των οποίων εξαιρετικά δαπανηρές ή/και μη
αναστρέψιμες όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Στρόβιλοι / γεννήτριες

1) Πιθανός τραυματισμός σημείου επαφής κυλίστρων - δακτυλίων κύλισης των εδράνων λόγω παρατεταμένης ακινησίας. Θα απαιτηθεί τακτική περιστροφή των μηχανών, έστω και αν είναι εκτός λειτουργίας προς αποφυγή φθορών.
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Έλλειψη τάσης

Ο Αυτόματος διακόπτης διασύνδεσης του
υποσταθμού του έργου
ανοίγει:
· Είτε για λόγους ασφαλείας
· Είτε από ανωμαλία
δικτύου

2) Βέβαιη διακοπή λειτουργίας αντιστάσεων αφύγρανσης τυλιγμάτων γεννητριών. Θα απαιτηθεί ειδική διαδικασία αφύγρανσης πριν τεθούν εκ νέου υπό
τάση (ο σταθμός βρίσκεται σε υγρό περιβάλλον/ παραποτάμια θέση).
1) Βέβαιη αποφόρτιση συστοιχιών συστήματος βοηθητικών σταθμού παραγωγής 24 VDC. Για επανεκκίνηση απαιτούνται ειδικές διαδικασίες παροχής 24
VDC με επιπλέον, εξωτερική πηγή για την επαναλειτουργία ηλεκτρονόμων & PLC.
2) Πιθανή απώλεια λετουργικών ρυθμίσεων & ρυθμίσεων προστασίας αν στο διάστημα της διακοπής
αποφορτιστούν και οι μπαταρίες οργάνων & ελεγκτών (ηλεκτρονόμοι, PLC/ ρυθμιστές μονάδων, κεντρικός ελεγκτής σταθμού παραγωγής).
3) Βέβαιη διείσδυση υγρασίας / συμπυκνωμάτων σε
ευαίσθητα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικούς πίνακες. Το
περιβάλλον του σταθμού παραγωγής είναι ιδιαιτέρως υγρό (παραποτάμια θέση εγκατάστασης). Κίνδυνος καταστροφής ευαίσθητου εξοπλισμού.
3) Βέβαιη αύξηση υγρασίας / συμπυκωνμάτων στο
μονωτικό λάδι του μετασχηματιστή και τις υδραυλικές
μονάδες. Θα απαιτηθούν ειδικές διαδικασίες αφύγρανσης πριν την επανεκκίνηση.
4) Βέβαιη διακοπή λειτουργίας των συστημάτων πυρανίχνευσης/ πυροπροστασίας & τηλεειδοποίησης.
5) Βέβαιη διακοπή λειτουργίας συστήματος προστασίας κατάκλισης από νερά στο σταθμό παραγωγής.
Κίνδυνος ολικής κατάκλισης / καταστροφής εξοπλισμού σε περίπτωση μη έγκαιρης παρέμβασης.

Εκκένωση υδά- Αν δεν γίνει:
των

Αποφεύγεται κίνδυνος επιταχυνόμενης διάβρωσης &
κατάκλισης υδάτων, αλλά:
1) Αύξηση επικαθίσεων αλάτων με κίνδυνο έμφραξης:
(α) απομαστεύσεων μετρητικών οργάνων (πιεζοστάτες,
μανόμετρα,
ροόμετρα)
και
(β) οργάνων διακοπής (δικλίδες κύριες & βοηθητικές).
2) Ενδεχόμενη απώλεια στεγανότητας από συσσώρευση αλάτων στις έδρες οργάνων διακοπής (δικλίδες & θυροφράγματα). Θα απαιτηθούν τακτικοί χειρισμοί για μηχανική απόξεση επικαθίσεων και αποτροπή καταστροφής των στεγανωτικών ελαστικών
κατά το μετέπειτα άνοιγμά τους.
3) Κίνδυνος κατάκλισης υδάτων σε περίπτωση διαρροής μέσα στο σταθμό παραγωγής (διάτρηση σωληνώσεων ή αστοχίας στεγανοποιητικών δακτυλίων/
φλατζών). Οι εγκαταστάσεις του σταθμού παραγωγής είναι ήδη 20 ετών.
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Αν γίνει

Έλλειψη
ρησης

4) Βέβαιη στερεοποίηση/συσσωμάτωση αιωρούμενων στερεών που θα καθιζήσουν σε εξαιρετικά δυσχερείς θέσεις για καθαρισμό μετά την επανεκκίνηση
(π.χ. χαμηλό σημείο ανεστραμμένου σίφωνα). Σε
περίπτωση αδυναμίας μετέπειτα καθαρισμού, θα
μειωθεί η παροχετευτικότητα του συστήματος προσαγωγής υδάτων (επομένως ισχύος και παραγωγής
του υδροηλεκτρικού σταθμού). Εναλλακτικά: εξαιρετικά δαπανηρές ή/και επικίνδυνες παρεμβάσεις για
καθαρισμό.
1) Βέβαιη έκθεση σε ισχυρή διάβρωση του αγωγού
πτώσης και του ανεστραμμένου σίφωνα (υδραυλικά
υπό πίεση: μεταλλικοί αγωγοί) εξαιτίας απευθείας
επαφής τους με ατμοσφαιρικό οξυγόνο.

επιτή-

1) Κίνδυνος ζημιών από φυσικά φαινόμενα (καταπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα/ υπερχείληση ποταμού).
2) Κίνδυνος εισόδου τρωκτικών (τροφή οι μονώσεις
καλωδίων).
3) Κίνδυνος κλοπής (ιδίως τα χάλκινα μέρη: καλώδια
& μπάρες πινάκων) τα οποία πωλούνται ως μέταλλα.
4) Κίνδυνος βανδαλισμών (ηθελημένων ή μη).
5) Κίνδυνος ατυχήματος σε διερχόμενους, ιδίως στις
υπαίθριες εγκαταστάσεις υδροληψίας.
Για όλα τα προαναφερόμενα, όπως αυτά παρουσιάζονται στους επισυναπτόμενους
πίνακες και λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος παρακαλούμε για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019 με ενίσχυση του παρακάτω
ΚΑ, ώστε να υπάρξει δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του εργοστασίου υπό
την εποπτεία εξειδικευμένου προσωπικού ως ακολούθως :
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-7412.071

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Εκπόνηση μελέτης για το έργο «Κατασκευή οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ ΄΄Παπανικολού΄΄ της Δ.Ε. Συμπολιτείας Δή- -24.800,00
μου Αιγιάλειας"

Ενισχύεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας συντήρησης και
00-6162.010
αποκατάστασης βλαβών του ΜΥΗΣ Τσιβλού
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
24.800,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.370,02 €
4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Αύξηση
Κ.Α Εξόδων και Εγγραφή Κ.Α. Εσόδων
Μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και ενόψει των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών της 7/7/2019 για την εξυπηρέτηση της
εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή
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των εκλογών, πρέπει ο δήμος μας να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2019 ως ακολούθως:
Δημιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εσόδων:
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Έκτακτη επιχορήγηση / χρηματοδότηση του Υπουργείου
1211.001
63.250,00
Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
10-6022.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
15-6012.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
15-6022.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
20-6012.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
20-6022.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
25-6012.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
30-6012.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
30-6022.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
35-6012.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
35-6022.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
40-6012.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
40-6022.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
70-6012.
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες
70-6022.
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
10-6012.

15.675,00
6.875,00
550,00
5.500,00
13.475,00
3.575,00
1.100,00
6.875,00
3.300,00
1.925,00
825,00
1.650,00
275,00
1.375,00
275,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.370,02 €
5.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Αύξηση Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών ,Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων και προκειμένου ο Δήμος μας προβεί στην κατασκευή του έργου «Κατασκευή έργων οδοποιίας
Δ.Ε. Συμπολιτείας» (έτους 2017) και λόγω του ότι εκ παραδρομής δεν είχε προβλεφθεί το απαιτούμενο ποσό στον προϋπολογισμό του έτους 2019 ,προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019 ως ακολούθως :
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Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας
30-7323.200
(Έτους 2017)
Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας απόφραξης κλειστών υπόγειων
30-6262.045
αγωγών άρδευσης
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3.166,07
ΠΟΣΟ ΣΕ €
-3.166,07

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.370,02
6.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Αύξηση
Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Η/Μ Έργων & Εγκαταστάσεων προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου
οικον. έτους 2019 για την εγγραφή των παρακάτω ΚΑ «Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων ΔΕ Αιγίου» προκειμένου να
υπάρξει η δυνατότητα κάλυψης με υλικά που είναι απαραίτητα για την επισκευή βλαβών τόσο στα αρδευτικά δίκτυα όσο και στα σημεία πρασίνου (πάρκα, πλατείες,
κλπ.) αλλά και στα δημοτικά κτίρια.
Επισημαίνεται ότι η ζητούμενη αναμόρφωση είναι απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι το οικονομικό αντικείμενο της εν εξελίξει σύμβασης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και θα υπάρξει παντελής αδυναμία προμήθειας τέτοιων υλικών εν μέσω θερινής περιόδου με ότι αυτό συνεπάγεται .
Επίσης η «Παροχή υπηρεσίας απόφραξης κλειστών αγωγών άρδευσης»
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αρδευτικές ανάγκες σε περίπτωση απόφραξης
κλειστών αγωγών άρδευσης και με δεδομένο ότι η αρδευτική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει ως ακολούθως:
Δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
25-6662.003
Υλικά συν/σης & επισκευής Λοιπών Εγκατ. ΔΕ Αιγίου
Παροχή υπηρεσίας απόφραξης κλειστών αγωγών
25-6262.043
άρδευσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
7.000,00
10.000,00

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλια25-7312.008
κών οικισμών από Δ. Ερινεού έως Δ. Αιγείρας (ΙΔΙΑ ΣΥΜ- -17.000,00
ΜΕΤΟΧΗ)
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 παραμένει
στο ποσό των 1.370,02
7.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Αυξηση Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση
του ΚΑ Εξόδων ασφαλιστικών εισφορών προηγούμενων ετών και ειδικότερα για τα
ταμείο ΜΤΠΥ μετά τον διενεργηθέντα έλεγχο για τα έτη 2004-2009 προέκυψαν διαφορές από τους τέως Δήμους που συνενώθηκαν και πρέπει να καταβληθούν , ως
ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
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Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
00-6822.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης

ΠΟΣΟ ΣΕ €
12.420,18

Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Παροχή υπηρεσίας απόφραξης κλειστών υπόγειων
30-6262.045
-21.633,93
αγωγών άρδευσης
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.
Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 10.583,77
8.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Αύξηση Κ.Α Εξόδου
Μετά από εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών προτείνεται η αναμόρφωση
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη των αυξημένων δαπανών ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6463.
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό,
35-6279.
καθαριότητα
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
2.000,00
8.500,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111
διαμορφώνεται στο ποσό των 83,77
9.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Αυξηση Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
Λαμβάνοντας υπόψιν:
Α) τα υπ’ αριθ. πρωτ: α) 70648/1302/06-03-19 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αχαΐας και β) ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/73296/1203/28-0319 έγγραφο της Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τα οποία η αποκομιδή των απορριμμάτων
στην περιοχή μας είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα μεγάλος όγκος αυτών να έχει
συσσωρευτεί εκτός των κάδων και κατά συνέπεια να δημιουργείται κίνδυνος για
τη δημόσια υγεία.
Β) το γεγονός ότι η υπ’ αριθ. 64413/2918 (ΦΕΚ 1174/Β΄/02-04-18) Απόφαση του
Συντονιστή της ΑΔΠΔΕΙ με θέμα «Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων
του Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε. Αχαΐας, Π.Δ.Ε.» και η υπ’ αριθ. 78264/2018 (ΦΕΚ
1486/Β΄/30-04-18 Απόφαση τροποποίησης αυτής, υλοποιούνται εν μέρει διότι οι
δύο από τους πέντε ΧΥΤΑ που θα έπρεπε να δέχονται τα απορρίμματα του Δήμου μας δεν έχουν παραλάβει τις ποσότητες των ΑΣΑ που τους αναλογούν.
Γ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 120315/1131/18-04-2019 ΑΔΑ: 6Ο237Λ6-4ΔΞ απόφαση
του
Περιφερειάρχη της Π.Δ.Ε. κ. Απόστολου Κατσιφάρα, περί κήρυξης του
Δήμου Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια υγεία μετά τους κατεπείγοντες λόγους οι
οποίοι έχουν προκύψει από την αδυναμία αποκομιδής των απορριμμάτων, προτείνουμε την αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπ/σμού έτους 2019 ως ακολούθως:
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παροχή υπηρεσίας προσωρινής αποθήκευσης
20-6162.006
απορριμμάτων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
61.380,00
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Μειώνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6162.002
Επίχωση απορριμμάτων Χ.Υ.Τ.Α
20-6414.
Μεταφορές εν γένει
διαμέσου του Αποθεματικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-60.000,00
-1.380,00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται
στο ποσό των 83,77
10.Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2019 διαμέσου του αποθεματικού με Αύξηση Κ.Α Εξόδου και Μείωση Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση του Δημάρχου προέκυψε η ανάγκη ενίσχυσης του ΚΑ για την
κάλυψη της δαπάνης που έχει πρόκυψη καθώς και για την κάλυψη τις απόδοσης της
παγίας στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Κοινοτήτων .
Αυξάνεται ο παρακάτω ΚΑ Εξόδου:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6262.009.

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών,
αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
00-6492.
αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

7.000.00

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-7.000.00

Συνεπώς μετά την παραπάνω αναμόρφωση το Αποθεματικό 9111 διαμορφώνεται στο ποσό των 83,77.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 343 /2019
O Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
26 Ιουνίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 352
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Φιλιππάτο, 3) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5) Γεώργιο Γιοβά ,6) Μιχαήλ
Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 7)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 8)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 13)
Βασίλειο Τομαρά, 14) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 15) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 16) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 17) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη και 19) Γεώργιο Γκίκα,
Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι έξι (26) του μηνός Ιουνίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ.14424/21-06-2019, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της
Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα
κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων: ο κ.
Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
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Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας,3) Δημήτριος
Καλαμίδας,4)Μαρία Τσουκαλά, 5) Νικόλαος Θανασούλιας, 6) Γεώργιος
Ντίνος,7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 9)
Βασίλειος Φιλιππόπουλος,10)Χρήστος Γούτος, 11) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,12) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,13) Χρήστος Λαϊνάς και
14)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας
«Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας» λόγω άγονου
διαγωνισμού που διενεργήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την
διαδικασία της διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση σχετικής
πρόσκλησης) ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο θέμα (13ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγησή του Προϊστάμενου του Αυτοτελούς
Τμήματος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κ.
Στεφανίδη Ν. Χαράλαμπου, Πολιτικού Μηχανικού, που έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη :
1.Το γεγονός ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. φάκελο 2131.17/
1797/2019/23-3-2019,του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής
Ακτοφυλακής του Κ.Λ Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου περί καθορισμού
πολυσύχναστων παραλιών και τον καθορισμό του αριθμού των
ναυαγοσωστών ανά παραλία του Δήμου Αιγιαλείας κατά την θερινή
περίοδο 2019, προέκυψε η ανάγκη ναυαγοσωστικής κάλυψης των
καθορισμένων πολυσύχναστων ακτών του Δήμου μας με 12
Ναυαγοσώστες κατά την θερινή περίοδο του έτους 2019.
2. Την υπ’ αριθμ. 56/2019 μελέτη του Αυτοτελούς τμήματος
Περιβάλλοντος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την
οποία και σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας οι ανωτέρω εργασίες
προτάθηκε να γίνουν με ανάθεση σε ανάδοχο μετά από ηλεκτρονικό
ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 και του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α'). Η
δαπάνη της παροχής υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 119.280,00€ με
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 147.907,20€ λόγω Φ.Π.Α. 24%, η
οποία θα καλυφθεί από Πόρους του Δήμου Αιγιαλείας και από τον
κωδικό 00-6162.004 του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους
2019.
3. Την αριθμ. 124/2019 (ΑΔΑ: 65Ω2Ω6Χ-ΔΣ7) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η α/α 56/2019 μελέτη ,ο
προϋπολογισμός, ο τρόπος εκτέλεσης και έγινε ο καθορισμός των όρων
της διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών
Δήμου Αιγιαλείας».
4. Το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών
μετά τις απαραίτητες δημοσιεύσεις και τη διαδικασία του ανοικτού
διαγωνισμού που ακολουθήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ ορίστηκε για τις
05 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 , με ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών η 23 Μάϊου 2019 και ώρα 09:00 π.μ.
5. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την συνεδρίαση στις
12-6-2019 και αφού αποσφράγισε τον διαγωνισμό διαπίστωσε ότι στη
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δημοπρασία δεν έλαβε κανένας ενδιαφερόμενος μέρος και ως εκ τούτου
ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος σύμφωνα με τo υπ’αρίθμ. Πρακτικό 1.
6.Τη υπ’ αριθμ. 153/2019 (ΑΔΑ ΩΕΣΗΩ6Χ-ΣΒΕ) απόφασή της
Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίθηκε το πρακτικό Πρακτικό 1 της
επιτροπής διαγωνισμού περί κήρυξης του διαγωνισμού της παροχής
υπηρεσίας « Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας» ως
άγονου. Η Οικονομική Επιτροπή προτείνει όπως η ανάθεση της
προαναφερόμενης υπηρεσίας να γίνει με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης-απευθείας ανάθεση από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα
με το άρθρο 26 παρ. 6 και άρθρο 32 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Και δεδομένου ότι :
α. η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου μας ήδη έχει
καθυστερήσει με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανή η επιβολή
προστίμων από το λιμεναρχείο (διότι είμαστε ήδη υπερήμεροι όσο αφορά
την υποχρέωση του Δήμου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών).
β. η απουσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έχει ως συνέπεια την μη παροχή
υπηρεσιών ασφάλειας των λουόμενων καθώς και την απώλεια του
βραβείου της Γαλάζιας Σημαίας από τις ακτές «Αλυκή» Δ.Κ. Αιγίου ,
παραλία «Διγιελιώτικα» Τ.Κ. Διγελιωτίκων και τις υποψήφιες για
βράβευση για το έτος 2020 ακτές παραλία «Ελαιώνα» Τ.Κ. Ελαιώνα και
παραλία «Πούντα» Τ.Κ. Τράπεζας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕ
Κατ’ εξαίρεση, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος κατόπιν των
ανωτέρω και των αναφερομένων στην παρ. 5, άρθρου 65 Ν. 3852/2010
«Καλλικράτης», για την λήψη σχετικής απόφασης περί έγκρισης
προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση
σχετικής πρόσκλησης), της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική
κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
32 του ν.4412/2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του: α)την
εισήγηση του Προϊστάμενου του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας κ. Στεφανίδη Ν. Χαράλαμπου,
Πολιτικού Μηχανικού, β) το υπ’ αριθ. 2131.17/1797/2019/23-3-2019
φάκελο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του
Κ.Λ Πάτρας και Γ Λ/Τ Αιγίου, περί καθορισμού πολυσύχναστων
παραλιών και τον καθορισμό του αριθμού των ναυαγοσωστών ανά
παραλία του Δήμου Αιγιαλείας κατά την θερινή περίοδο 2019, γ) την
αριθ. 124/2019 (ΑΔΑ: 65Ω2Ω6Χ-ΔΣ7) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η αριθ. 56/2019 μελέτη ο
προϋπολογισμός, ο τρόπος εκτέλεσης και έγινε ο καθορισμός των όρων
της διακήρυξης της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών
Δήμου Αιγιαλείας», δ) την υπ’ αριθμ. 153/2019 (ΑΔΑ ΩΕΣΗΩ6Χ-ΣΒΕ)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπου εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1
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της επιτροπής διαγωνισμού περί κήρυξης του διαγωνισμού της παροχής
υπηρεσίας: «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Αιγιαλείας», ως
άγονου, ε) τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 26, της παρ.1 και του εδ.α)
της παρ.2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/ τ.Α/08.08.2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ 25/ΕΕ)», στ) την παρ.5 του άρθρου
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/07. 06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του
Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», καθώς
επίσης και ζ) ότι κρίνεται αναγκαία και επείγουσα καθώς λόγω της
θερινής περιόδου η ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου μας
ήδη έχει καθυστερήσει με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά πιθανή η
επιβολή προστίμων από το λιμεναρχείο (διότι είμαστε ήδη υπερήμεροι
όσο αφορά την υποχρέωση του Δήμου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη
των ακτών) καθώς επίσης η απουσία ναυαγοσωστικής κάλυψης έχει ως
συνέπεια την μη παροχή υπηρεσιών ασφάλειας των λουόμενων καθώς
και την απώλεια του βραβείου της Γαλάζιας Σημαίας από τις ακτές
«Αλυκή» Δ.Κ. Αιγίου , παραλία «Διγιελιώτικα» Τ.Κ. Διγελιωτίκων και
τις υποψήφιες για βράβευση για το έτος 2020 ακτές παραλία «Ελαιώνα»
Τ.Κ. Ελαιώνα και παραλία «Πούντα» Τ.Κ. Τράπεζας, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
(χωρίς δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Ν.4412/2016, λόγω άγονου διαγωνισμού, για την
απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη
ακτών Δήμου Αιγιαλείας», προϋπολογισμού δαπάνης 147.907,20€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η οποία θα καλυφθεί από Πόρους
του Δήμου Αιγιαλείας και από τον κωδικό 00-6162.004 του
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 352/2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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