ΑΔΑ: 6ΙΑΙΩ6Χ-ΞΓ9

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
17 Ιουλίου 2019

Απόφαση: 375
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο,2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3)Δημήτριο Φιλιππάτο,4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,6)Γεώργιο
Γιοβά,7)Μιχαήλ
Κυριακόπουλο,
Αντιδημάρχους,8)Δημήτριο Καλαμίδα,9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,12)Μαρία Παπαχριστοπούλου,13)
Μιχαήλ Κωνσταντίνου,14)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,15)Χρήστο Γούτο,16)
Βασίλειο
Τομαρά,17)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο,18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,19) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 14.00΄ 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. 16559/12-07-2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 Δ.Κ. & Τ.Κ. : Ουδείς .
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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) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος,
4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9) Χρήστος Λαϊνάς, 10) Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) Ευστράτιος Βαρδάκης και 13) Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος των εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
(αριθ.πρωτ. 16559/12-07-2019 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώμα να κηρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέματα :
1. Τροποποίηση της αριθ. 342/2019 απόφασης ΔΣ σχετικά με την έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Αιγιάλειας, έτους 2019.
2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων στις Δ.Ε. Αιγιαλείας.
3. Παραχώρηση χώρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου της
Κοινότητας στο Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού» για πραγματοποίηση bazaar για το χρονικό διάστημα από 9 έως 11-8-2019.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε
ο κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5
του Ν. 3852/2010 της παρ.7 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) που συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014),
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo αριθ.7079/25-022015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από την έναρξη της συζήτησης του
θέματος οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Δημήτριος Μπούρδος, 2) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
Κηρύσσει τα παρακάτω τρία (3) θέματα, ως κατεπείγοντα:
1. Τροποποίηση της αριθ. 342/2019 απόφασης ΔΣ σχετικά με την έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου
Αιγιάλειας, έτους 2019.
2. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τοποθέτηση στύλων και φωτιστικών σωμάτων στις Δ.Ε. Αιγιαλείας.
3. Παραχώρηση χώρου επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου της
Κοινότητας στο Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού» για πραγματοποίηση bazaar για το χρονικό διάστημα από 9 έως 11-8-2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 375/2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Ιουλίου 2019
Απόφαση : 378
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο,2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3)Δημήτριο Φιλιππάτο,4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο,
6)Γεώργιο Γιοβά,7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο
Καλαμίδα,9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο,12)Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,14)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,15)Χρήστο Γούτο,16) Βασίλειο Τομαρά,17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο,18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,19) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 20)Βασιλική ΨυχράμηΣταυροπούλου, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός
Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄ 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. 16559/12-07-2019, 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 Δ.Κ. & Τ.Κ. : Ουδείς .
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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) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος,
4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9) Χρήστος Λαϊνάς, 10) Παναγιώτης Μαρινόπουλος,
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) Ευστράτιος Βαρδάκης και 13) Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Παραχώρηση χώρου επί του πεζοδρομίου της
οδού Αιγαίου της Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων στον Οργανισμό «Χαμόγελο του Παιδιού» για πραγματοποίση bazaar για το χρονικό διάστημα
από 9 έως 11-8-2019. (Απόφαση Ε.Π.Ζ. αριθ. 40/2019)».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) ΕΚΤΟΣ της Ημερήσιας Διάταξης το
οποίο ομόφωνα εντάχθηκε σε αυτή σύμφωνα με την αριθ. 375/2019 (ΑΔΑ:6ΙΑΙΩ6Χ-ΞΓ9) προηγούμενη απόφασή του περί έγκρισης ή μη του
κατεπείγοντος των εκτός ημερήσιας διατάξεως θεμάτων και διαβάζει το
αποφασιστικό μέρος της υπ΄ αριθ. 40/2019 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας
Α) την έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου
70 τ.μ. επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου, μεταξύ των οδών Κέας
και Αμοργού, της Κοινότητας, στον Εθελοντικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να πραγματοποιήσει bazaar από τις 9
έως και 11-8-2019 και για τις ώρες 18.00 με 23.00.
Β) να κάνει δεκτό το αίτημα για την ηλεκτροδότηση του χώρου
τόσο για τον φωτισμό του χώρου τις βραδινές ώρες όσο και για την λειτουργία της ταμειακής μηχανής που χρησιμοποιεί ο εν λόγω οργανισμός
για την πώληση των αντικειμένων του, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Γ) την χορήγηση άδειας στάθμευσης για το Ι.Χ του Συλλόγου με
αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΡ1877, πλησίον του χώρου πραγματοποίησης του
bazaar για την φόρτωση – εκφόρτωση των πραγμάτων».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 40/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.:354147/ακ/4-6-2019 αίτηση
του Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων Δ.Ε. Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, την αριθ. 375/2019 (ΑΔΑ:
6ΙΑΙΩ6Χ-ΞΓ9) προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη του
κατεπείγοντος των εκτός ημερήσιας διατάξεως θεμάτων, έλαβε υπόψη,
το γεγονός ότι ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έχει αναγνωριστεί διεθνώς και υλοποιεί πανελλαδικά, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες
την ημέρα, αποτελεσματικές και άμεσες δράσεις για την πρόληψη και
αντιμετώπιση συγκεκριμένων φαινομένων που απειλούν τα παιδιά, στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με την πολύτιμη
υποστήριξη των εθελοντών και προκειμένου να ενισχυθούν τα οικονομι3
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κά έσοδά του κρίνουμε αναγκαίο να πραγματοποιηθεί το εν λόγω bazaar,
τις διατάξεις: της παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/
τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως
συμπληρώθηκε με την προσθήκη παρ.2Α με την παρ.2 του άρθρου 196
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 «ΚΛΕΙ-ΣΘΕΝΗΣ 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» 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Μπούρδος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 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 έξι (16) θετικές ψήφους και μία (1) αρνητική ψήφο, κατά πλειοψηφία,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α) Την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου 70 τ.μ. επί του πεζοδρομίου της οδού Αιγαίου, μεταξύ των οδών Κέας και Αμοργού, στην Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων του Δήμου Αιγιαλείας, στον Εθελοντικό
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», προκειμένου να πραγματοποιήσει bazaar από τις 9 έως και 11-8-2019 και για τις ώρες 18.00 με 23.00.
Β) Την ηλεκτροδότηση του χώρου, τόσο για τον φωτισμό του κατά
τις βραδινές ώρες, όσο και για την λειτουργία της ταμειακής μηχανής που
χρησιμοποιεί ο εν λόγω οργανισμός για την πώληση των αντικειμένων
του, με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
Γ) Την χορήγηση προσωρινής άδειας στάθμευσης για το Ι.Χ του
Συλλόγου με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΡ1877, πλησίον του χώρου πραγματοποίησης του bazaar για την φόρτωση – εκφόρτωση των πραγμάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 378/2019.
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
17 Ιουλίου 2019
Απόφαση: 380
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο,2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,3)Δημήτριο
Φιλιππάτο,4)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο,5)Βασίλειο
Θ.
Χριστόπουλο,6)Γεώργιο
Γιοβά,7)Μιχαήλ
Κυριακόπουλο,
Αντιδημάρχους,8)Δημήτριο Καλαμίδα,9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω
Βασιλακοπούλου,11)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο,12)Μαρία
Παπαχριστοπούλου,13)
Μιχαήλ
Κωνσταντίνου,14)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,15)Χρήστο Γούτο,16) Βασίλειο Τομαρά,17)Δημήτριο
Παναγιωτακόπουλο,18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,19) Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 20)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Μέλη,
συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 14.00΄ 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. 16559/12-07-2019, 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 Δ.Κ. & Τ.Κ. : Ουδείς .
1

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
8)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9) Χρήστος Λαϊνάς, 10) Παναγιώτης
Μαρινόπουλος,
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) Ευστράτιος Βαρδάκης και 13)
Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: « Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης για την
προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019, λόγω άγονου επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού. (σχετ.156/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής) ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγησή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:
α)Τον επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού
μελέτης 14.744,33€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που είχε ως
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 19/6/2019 ημέρα
Τετάρτη για την «Προμήθεια Τροφίμων, ειδών Παντοπωλείου , ειδών
Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών
κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθμούς , τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε
άπορους μαθητές της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα
γεύματα αγάπης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019» όσον αφορά
τις ομάδες ειδών ιχθυοπωλείου, ειδών κρεοπωλείου και ειδών
πτηνοτροφείου, ο οποίος και απέβη άγονος ως προς την κατηγορία των
ειδών ιχθυοπωλείου .
β)Την υπ’αριθμ.156/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
που εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην διαδικασία
της ανάθεσης με διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσίευση σχετικής
πρόσκλησης), βάσει του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016, για την
κατηγορία των ειδών ιχθυοπωλείου κατόπιν άγονου επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού.
γ)Την αναγκαιότητα της προμήθειας των ειδών ιχθυοπωλείου για
τη σίτιση των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών
Σταθμών,
Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση να προβούμε στην
διαδικασία της ανάθεσης με διαπραγμάτευση ως προς την κατηγορία
των ειδών ιχθυοπωλείου ποσού 3.344,80€ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το
άρθρο 26 παρ. 6 και άρθρο 32 παρ.1 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 κ. Δημάρχου Αιγιαλείας, β) την αριθ. 156/2019 ( απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό Νο1 της
επιτροπής διαγωνισμού περί κήρυξης του διαγωνισμού της εν λόγω
προμήθειας, ως άγονου, ως προς την κατηγορία των ειδών ιχθυοπωλείου,
γ) ότι κρίνεται αναγκαία και επείγουσα η άμεση προμήθεια των ειδών
ιχθυοπωλείου, για τη σίτιση των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία των
3

Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2019, δ) 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)», ε) την παρ.5 του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτόδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4257/
2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Εσωτερικών», μετά από
διαλογική συζήτηση, μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3)
Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 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 έξι (16)
θετικές ψήφους και μία (1) αρνητική ψήφο, κατά πλειοψηφία,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
χωρίς δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης, λόγω άγονου επαναληπτικού
συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26
παρ.6 & 32 παρ.2 του Ν.4412/2016, για την απευθείας ανάθεση της
δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ως προς την κατηγορία των ειδών
ιχθυοπωλείου, ποσού 3.344,80€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες και την
εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας για το
έτος 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 380/2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΔΑ: 6ΓΔΚΩ6Χ-Τ2Γ

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
17 Ιουλίου 2019

Απόφαση: 384
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο
Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 6)Γεώργιο Γιοβά,7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους,
8)Δημήτριο Καλαμίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,12)Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,15)Χρήστο Γούτο,16)
Βασίλειο Τομαρά,17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο,18)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου,19) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 20)Βασιλική
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17)
του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄ 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. 16559/1207-2019, 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 Δ.Κ. & Τ.Κ. : Ουδείς .
1

ΑΔΑ: 6ΓΔΚΩ6Χ-Τ2Γ

Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
8)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9) Χρήστος Λαϊνάς, 10) Παναγιώτης
Μαρινόπουλος,
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) Ευστράτιος Βαρδάκης και 13)
Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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ΑΔΑ: 6ΓΔΚΩ6Χ-Τ2Γ

Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) : «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τον Νόμο περί Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 άρθρο 156 όπως ισχύει σήμερα.
3. Τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ», με
ανάδοχο τον κ. Ζήσιμο Γκουλιούμη,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση:
του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του παραπάνω
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 ν. 4412/ 2016 όπως
ισχύει σήμερα, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών
είναι
τακτοποιητικός δηλ. σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της αρχικής
σύμβασης και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις δαπάνες από αυξήσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την πρόοδο του
έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που ανέκυψαν
κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι περιλαμβανόμενες στον 1ο ΑΠΕ
αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης κατασκευής
καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι απαραίτητες
για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου.
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της του Ν.4412/16 με ανάλωση των απρόβλεπτων
δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου αυτής.
H συνολική δαπάνη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
ανέρχεται στο ποσό των 27.632,72 € με τον ΦΠΑ και δεν παρουσιάζει
μεταβολή σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ.
3

ΑΔΑ: 6ΓΔΚΩ6Χ-Τ2Γ

Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, β)τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου: «Κατασκευή έργων
οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού», γ)την αιτιολογική έκθεση, δ)το τεχνικό δελτίο
του έργου, ε)το άρθρο 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/2016
(Φ.Ε.Κ.227/τ.Α/06.12.2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές
διατάξεις» και 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 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014)
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος
και 3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 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
έξι (16) θετικές ψήφους και μία (1) αρνητική ψήφο, κατά πλειοψηφία,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση:
του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
της αρχικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε.
Ερινεού», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 ν. 4412/2016 όπως
ισχύει σήμερα, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών
είναι
τακτοποιητικός δηλ. σε ισοζύγιο σε σχέση με το ποσό της αρχικής
σύμβασης και συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις δαπάνες από
αυξήσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών όπως αυτές
προέκυψαν από ακριβέστερες προμετρήσεις και επιμετρήσεις με την
πρόοδο του έργου και οφείλονται σε κατασκευαστικές απαιτήσεις που
ανέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι περιλαμβανόμενες στον
1ο ΑΠΕ αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων εργασιών αφορούν στην
υλοποίηση του τεχνικού αντικειμένου της Σύμβασης, δεν προκύπτουν
από τροποποίηση του «βασικού σχεδίου» του έργου (δηλ. της όλης
κατασκευής καθώς και των βασικών διακριτών στοιχείων της) και είναι
απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή, την αρτιότητα και
λειτουργικότητα του έργου.
Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που προκύπτουν από την αύξηση των συμβατικών ποσοτήτων ορισμένων εργασιών, γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις της του Ν.4412/16 με ανάλωση των απρόβλεπτων
δαπανών της Σύμβασης αφού αφορούν στην άρτια υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου αυτής.
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H συνολική δαπάνη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
ανέρχεται στο ποσό των 27.632,72 € με τον ΦΠΑ και δεν παρουσιάζει
μεταβολή σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 384/2019.
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
17 Ιουλίου 2019

Απόφαση: 385
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Δημήτριο
Φιλιππάτο, 4)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 5)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 6)Γεώργιο Γιοβά,7)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδημάρχους,
8)Δημήτριο Καλαμίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,12)Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,15)Χρήστο Γούτο,16)
Βασίλειο Τομαρά,17)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο,18)Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου,19) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 20)Βασιλική
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17)
του μηνός Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄ 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. 16559/1207-2019, 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 Δ.Κ. & Τ.Κ. : Ουδείς .
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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) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
7) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
8)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 9) Χρήστος Λαϊνάς, 10) Παναγιώτης
Μαρινόπουλος,
11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) Ευστράτιος Βαρδάκης και 13)
Γεώργιος Γκίκας, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση πρώτου (1 ) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (2018)».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως
εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τον Νόμο περί Δημοσίων Έργων Ν.4412/16 άρθρο 156 όπως ισχύει σήμερα.
3. Τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και το Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος
Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας με ανάδοχο την
εργοληπτική επιχείρηση ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
1. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) της αρχικής Σύμβασης του παραπάνω έργου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 όπως αυτός ισχύει σήμερα, για
την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης, όπως αυτές προκύπτουν από την πορεία κατασκευής του έργου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού,
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την
αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου,
2. Την έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος
Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και περιλαμβάνει
μία (1) νέα εργασία που κρίθηκε αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση
του έργου.
Αναλυτικότερα ο παρών 1ος Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 27.885,64 € με
ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται στο ποσό των € 19.039,24 για εργασίες, για ΓΕ
& ΟΕ 18% 3.427,06, για Απρόβλεπτα € 22,12 και για δαπάνη Φ.Π.Α.
24% € 5.397,22. Δεν παρουσιάζει αύξηση από την συμβατική δαπάνη εργασιών και προτείνεται για έγκριση (δεν γίνεται χρήση των επί έλλατον
δαπανών και για αυτό δεν απαιτείται η έγκριση από το οικείο Τεχνικό
Συμβούλιο)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ.
Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού,β)τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωου
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τικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), γ)το πρώτο (1ο) Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου:
«Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (2018)»,
δ)την αιτιολογική έκθεση, ε)το τεχνικό δελτίο του έργου, στ)το άρθρο
156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4441/2016 (Φ.Ε.Κ.227/τ.Α/06.12.
2016) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» και ζ)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 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:
1)Δημήτριος Μπούρδος, 2)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3)
Θεοφάνης Σταυρόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) της αρχικής σύμβασης του έργου: «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων
κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (2018)», σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 156 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την ανάλωση των απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλμάτων
της προμέτρησης της μελέτης, όπως αυτές προκύπτουν από την πορεία
κατασκευής του έργου για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση αυτού, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, χωρίς να τροποποιείται
το βασικό σχέδιο και οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
2)Του πρώτου (1ου) Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος
Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του ανωτέρω έργου, το οποίο συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει μία (1) νέα εργασία που κρίθηκε αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωσή του.
Αναλυτικότερα ο πρώτος (1ος) Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 27.885,64 € με
Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται στο ποσό των 19.039,24 € για εργασίες, για
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 3.427,06 €, για απρόβλεπτα 22,12 € και για δαπάνη
Φ.Π.Α.24% 5.397,22 €. Δεν παρουσιάζει αύξηση από τη συμβατική δαπάνη εργασιών (δεν γίνεται χρήση των επί έλλατον δαπανών και για αυτό
δεν απαιτείται η έγκριση από το οικείο Τεχνικό Συμβούλιο).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 385/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

4

