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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
15 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση 480
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Αντιδήμαρχοι, 8)ΠαναγιώτηΑνδριόπουλο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Μαρία
Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 15)Βασίλειο Τομαρά,
16)Γεώργιο Γκίκα, 17)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Γεώργιο Κουβαρά και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα (15) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με
αριθ.πρωτ.24456/11.10.2019, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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 αρμοδιό-
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τητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Ηλίας Κριτάκης, Αιγών, 3)Κωνσταντίνος Μουστερής, Αμπελοκήπων, 4)Σπήλιος Ρουφογάλης, Διακοπτού, 5)Χρήστος
Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 6)Γεώργιος Γιαλαμάς, Όασης, 7)Ηλίας
Ψαρράκος, Περιθωρίου, 8)Γεώργιος Μπαβιόλης, Σαλμενίκου, 9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Σελινούντα,
11)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης και 12)Νικόλαος Νικολαΐδης, Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Μπούνιας, 2)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3)Μαρία Καρρά, 4)Νικόλαος
Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 5)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος,
6)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9)Γεώργιος Γιοβάς και 10)Μαρία Ιατροπούλου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος και 3)Παναγιώτης Γιαννούλης, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση έβδομης (7 ) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2019».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ.13/2019 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την 7η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας οικον. έτους
2019 με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας και ΑΠΕ στο Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου (ΣΑΕ2751 2019ΣΕ27510051)» και ποσό 353.400,00 €, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια
σύμβαση, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
ης

Κ.Α.

61-7326.001

ΤΙΤΛΟΣ

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας & ΑΠΕ στο
Ανοικτό Δημοτικό
Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης
Ενεργειακή αναβάθμιση του
ανοικτού Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου
(ΣΑΕ27512019ΣΕ27510051)

ΠΟΣΟ

353.400,00

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΠΑ

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

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.13/2019 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), 342/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΜΘΩ6Χ-19Ν), 410/2019
(ΑΔΑ: ΩΑΦΙΩ6Χ-ΕΤ0) & 455/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΘ5Ω6Χ-ΧΩΡ) 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),
141169/01.07.2019 (ΑΔΑ: 68ΤΗΟΡ1Φ-ΕΓΟ) & 216447/15.10.2019
(ΑΔΑ: Ω46ΖΟΡ1Φ-33Κ) όμοιες, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί3
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κησης 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚαλλικρΆτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 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 ΦΟΔ
ΣΑ - 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», θ)το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 και 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 238 του ν.3852/2010
(Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του ν.4555/2018
(Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», ενώ δεν είχαν προσέλθει ακόμα στη συνεδρίαση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 2)Γεώργιος Γιοβάς και 3)Μαρία Ιατροπούλου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
η
Την έβδομη (7 ) 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.9/2019 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥΩ6ΧΛΙΣ), 232/2019 (ΑΔΑ: ΩΖΠΧΩ6Χ-Θ4Δ), 332/2019 (ΑΔΑ: 6Ι1ΨΩ6ΧΒΥΗ), 342/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΜΘΩ6Χ-19Ν), 410/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΦΙΩ6ΧΕΤ0) & 455/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΘ5Ω6Χ-ΧΩΡ) 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), 141169/01.07.2019 (ΑΔΑ: 68ΤΗΟΡ1Φ-ΕΓΟ) &
216447/15.10.2019 (ΑΔΑ: Ω46ΖΟΡ1Φ-33Κ) αντίστοιχες, του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, με την εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αι4
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γίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου (ΣΑΕ2751 2019ΣΕ27510051)» και
ποσό 353.400,00 €, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί δημόσια σύμβαση, ως ακολούθως:
Κ.Α.

61-7326.001

ΤΙΤΛΟΣ

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας & ΑΠΕ στο
Ανοικτό Δημοτικό
Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου
ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης
Ενεργειακή αναβάθμιση του
ανοικτού Δημοτικού
Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου
(ΣΑΕ27512019ΣΕ27510051)

ΠΟΣΟ

353.400,00

ΧΡΗΜ/ΣΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΠΑ

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

-Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθ.554/2018 (ΑΔΑ: Ω5ΩΖΩ6Χ-ΦΘΟ), απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, η οποία τροποποιήθηκεσυμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ.9/2019 (ΑΔΑ: Ω2ΩΥΩ6Χ-ΛΙΣ), 232/
2019 (ΑΔΑ: ΩΖΠΧΩ6Χ-Θ4Δ), 332/2019 (ΑΔΑ: 6Ι1ΨΩ6Χ-ΒΥΗ), 342/
2019 (ΑΔΑ: 6ΤΜΘΩ6Χ-19Ν), 410/2019 (ΑΔΑ: ΩΑΦΙΩ6Χ-ΕΤ0) &
455/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΘ5Ω6Χ-ΧΩΡ) όμοιες, ισχύει ως είχε.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 480/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

5

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
15 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση: 482
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο,3)Παναγιώτη
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5)Μαρία
Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα,7) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
Αντιδήμαρχοι, 8)ΠαναγιώτηΑνδριόπουλο,9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
10)Μαρία Γιδά, 11) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο,
13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,14) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 15)
Βασίλειο Τομαρά, 16)Γεώργιο Γκίκα, 17) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα,
18) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19) Γεώργιο Κουβαρά και 20)
Αγγελική Κουρή, συνήλθε σήμερα στις δέκα (15) Οκτωβρίου 2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.24456/11.10.2019, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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,
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ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στους κ.
Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2) Ηλίας Κριτάκης, Αιγών, 3) Κωνσταντίνος
Μουστερής, Αμπελοκήπων, 4) Σπήλιος Ρουφογάλης, Διακοπτού, 5)
Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου,6)Γεώργιος Γιαλαμάς, Όασης, 7)
Ηλίας Ψαρράκος, Περιθωρίου, 8)Γεώργιος Μπαβιόλης, Σαλμενίκου, 9)
Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων,10) Ανδρέας Παπαγεωργίου Σελινούντα
11) Δημήτριος Μακρής, Τεμένης και 12)Νικόλαος Νικολαΐδης,
Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)
Δημήτριος Μπούνιας, 2) Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3) Μαρία Καρρά,
4) Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 5) Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 6) Βασίλειος Γ.Χριστόπουλος,7) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
8) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9) Γεώργιος Γιοβάς και 10) Μαρία
Ιατροπούλου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2)
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3) Παναγιώτης Γιαννούλης,
κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ.Ανδρέα Τσιγκρή, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την
υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να
τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια
µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των
παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθ. 103/2019 μελέτη
«Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών ΔΕ
Αιγείρας», και αφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό
δρόμων και την αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά την διάρκεια
της χειμερινής περιόδου 2019-20, για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και
πολιτών, με μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους που θα υποδειχθούν
από το γραφείο της Πολιτικής Προστασίας ή την Τεχνική Υπηρεσία, έτσι
ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και ομαλή
προσπελασιμότητα αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί με ίδια
μέσα, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου καθόσον δεν διαθέτει
το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) ούτε
δε τα απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεση της ως άνω
υπηρεσίας σύμφωνα και με την αρ. πρ. 24366/10-10-2019 βεβαίωση του
Τμήματος Τροχαίου Υλικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και
μάλιστα σε δεσμευτικά χρονικά πλαίσια, και είναι αναγκαία η ανάθεση
των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές μηχανημάτων που διαθέτουν
το κατάλληλο προσωπικό, μέσα καθώς και την απαραίτητη εμπειρία,
λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9532/24-12-2018
(ΑΔΑ:78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2) εγκύκλιου της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε :
1. Την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγοποίησης οδών ΔΕ Αιγείρας», εν όψει της χειμερινής περιόδου
2019-20 διότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές
μηχανημάτων έργου) και μέσα (μηχανήματα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν
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ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται
στο ποσό των 24.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα
καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ 30-6262.039 του προϋπολογισμού έτους
2019 του Δήμου Αιγιαλείας με Δημοτικούς Πόρους.
2. Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την
υπογραφή της σύμβασης έως 29-02-2020.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
κ. Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του: α) την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.103/2019 Μελέτης που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγείρας », όπως αυτή συντάχθηκε από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, β) την υπ’ αριθ.
πρωτ.24366/10-10-2019 Βεβαίωση του Τμήματος Τροχαίου ΥλικούΚαυσίμων, Λιπαντικών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, γ) την αδυναμία εκτέλεσής της εν λόγω
υπηρεσίας με ίδια μέσα, διότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό
(χειριστές μηχανημάτων έργου) και μέσα (μηχανήματα έργου, κ.τ.λ.) δεν
επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα, δ) τις διατάξεις του άρθρου 61 του
Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ε)των άρθρων 116 & 117 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) του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ζ)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», καθώς επίσης και η) τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
9532/24-12-2018 (ΑΔΑ: 78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2) εγκύκλιου της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής
Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και
παγετό», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν προσέλθει πριν από
τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος
Μπούνιας, 2) Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3) Μαρία Καρρά, 4) Νικόλαος Καραΐσκου, Αντιδήμαρχος, 5) Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 6) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 7) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
8) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9) Γεώργιος Γιοβάς και 10) Μαρία
Ιατροπούλου,
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Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγείρας», που αφορά τις
απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό δρόμων και την
αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά τη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου 2019-2020, για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και πολιτών με
μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους εντός των ορίων της Δημοτικής
Ενότητας Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου επιτευχθεί η
αποκατάσταση βατότητας των οδών και η ομαλή προσπελασιμότητα
αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεστεί από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και τις 29.02.2020, με απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα, καθόσον οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας δεν διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό
προσωπικό και τα απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεσή της,
συνολικού προϋπολογισμού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, που θα καλυφθεί
από τον Κ.Α.30-6262.039 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019, από δημοτικούς πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 482 /2019
Ο 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
15 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση: 483
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο,3)Παναγιώτη
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5)Μαρία
Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα,7) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
Αντιδήμαρχοι, 8)ΠαναγιώτηΑνδριόπουλο,9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
10)Μαρία Γιδά, 11) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο,
13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,14) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 15)
Βασίλειο Τομαρά, 16)Γεώργιο Γκίκα, 17) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα,
18) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19) Γεώργιο Κουβαρά και 20)
Αγγελική Κουρή, συνήλθε σήμερα στις δέκα (15) Οκτωβρίου 2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.24456/11.10.2019, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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
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ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στους κ.
Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2) Ηλίας Κριτάκης, Αιγών, 3) Κωνσταντίνος
Μουστερής, Αμπελοκήπων, 4) Σπήλιος Ρουφογάλης, Διακοπτού, 5)
Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου,6)Γεώργιος Γιαλαμάς, Όασης, 7)
Ηλίας Ψαρράκος, Περιθωρίου, 8)Γεώργιος Μπαβιόλης, Σαλμενίκου, 9)
Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων,10) Ανδρέας Παπαγεωργίου Σελινούντα
11) Δημήτριος Μακρής, Τεμένης και 12)Νικόλαος Νικολαΐδης,
Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)
Δημήτριος Μπούνιας, 2) Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3) Μαρία Καρρά,
4) Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 5) Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 6) Βασίλειος Γ.Χριστόπουλος,7) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
8) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9) Γεώργιος Γιοβάς και 10) Μαρία
Ιατροπούλου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2)
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3) Παναγιώτης Γιαννούλης,
κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Διευθυντή Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την
υπογραφή δημόσιας σύβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων µε αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να
τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών µε ίδια
µέσα του δήμου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθ. 104/2019 μελέτη «Παροχή
υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών ΔΕ ΑΚΡΑΤΑΣ», και
αφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό δρόμων και την
αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά την διάρκεια της χειμερινής
περιόδου 2019-20, για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και πολιτών, με
μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους που θα υποδειχθούν από το
γραφείο της Πολιτικής Προστασίας ή την Τεχνική Υπηρεσία, έτσι ώστε
να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και ομαλή
προσπελασιμότητα αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα,
λόγω αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου καθόσον δεν διαθέτει το
απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) ούτε δε
τα απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεση της ως άνω
υπηρεσίας σύμφωνα και με την αρ. πρ. 24366/10-10-2019 βεβαίωση του
Τμήματος Τροχαίου Υλικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και
μάλιστα σε δεσμευτικά χρονικά πλαίσια, και είναι αναγκαία η ανάθεση
των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές μηχανημάτων που διαθέτουν
το κατάλληλο προσωπικό, μέσα καθώς και την απαραίτητη εμπειρία,
λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9532/24-12-2018
(ΑΔΑ:78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2) εγκύκλιου της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε :
1. Την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγοποίησης οδών ΔΕ ΑΚΡΑΤΑΣ», εν όψει της χειμερινής
περιόδου 2019-20 διότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό
(χειριστές μηχανημάτων έργου) και μέσα (μηχανήματα έργου,
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κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούμενη
πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυφθεί από τον
κωδικό ΚΑ 30-6262.040 του προϋπολογισμού έτους 2019 του
Δήμου Αιγιαλείας με Δημοτικούς Πόρους.
2. Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την
υπογραφή της σύμβασης έως 29-02-2020.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
κ. Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του α)την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.104/2019 Μελέτης που
αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ακράτας », όπως αυτή συντάχθηκε από την
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, β) την υπ’ αριθ.
πρωτ.24366/10-10-2019 Βεβαίωση του Τμήματος Τροχαίου ΥλικούΚαυσίμων, Λιπαντικών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, γ) την αδυναμία εκτέλεσης της εν λόγω
υπηρεσίας με ίδια μέσα από το Δήμο, διότι το υπάρχων εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου (χειριστές μηχανημάτων έργου) και μέσα
(μηχανήματα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα, δ)τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ε) των
άρθρων 116, 117 & 118 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) του άρθρου 209 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων», ζ) 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», καθώς επίσης
και η) τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9532/24-12-2018 (ΑΔΑ:
78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2) εγκύκλιου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για
την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό», μετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν προσέλθει πριν από τη συζήτηση του
θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Μπούνιας, 2)
Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3) Μαρία Καρρά, 4) Νικόλαος Καραΐσκου,
Αντιδήμαρχος, 5) Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 6) Βασίλειος Γ.
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Χριστόπουλος, 7) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, 9) Γεώργιος Γιοβάς και 10) Μαρία Ιατροπούλου,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας
αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών ΔΕ ΑΚΡΑΤΑΣ», που αφορά τις
απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό δρόμων και την
αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά τη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου 2019-2020, για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και πολιτών με
μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους εντός των ορίων της Δημοτικής
Ενότητας Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου επιτευχθεί η
αποκατάσταση βατότητας των οδών και η ομαλή προσπελασιμότητα
αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεστεί από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και τις 29.02.2020, με απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα, καθόσον οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας δεν διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό
προσωπικό και τα απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεσή της,
συνολικού προϋπολογισμού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και
οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, που
θα καλυφθεί από τον Κ.Α.30-6262.040 του προϋπολογισμού Δήμου
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, από δημοτικούς πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 483/2019.
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
15 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση: 484
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο,3)Παναγιώτη
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5)Μαρία
Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα,7) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
Αντιδήμαρχοι, 8)ΠαναγιώτηΑνδριόπουλο,9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,
10)Μαρία Γιδά, 11) Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο,
13) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,14) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 15)
Βασίλειο Τομαρά, 16)Γεώργιο Γκίκα, 17) Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα,
18) Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19) Γεώργιο Κουβαρά και 20)
Αγγελική Κουρή, συνήλθε σήμερα στις δέκα (15) Οκτωβρίου 2019,
ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία
του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, μετά από
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ.
Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.24456/11.10.2019, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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
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ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», σε όλα τα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στους κ.
Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας
Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1) Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2) Ηλίας Κριτάκης, Αιγών, 3) Κωνσταντίνος
Μουστερής, Αμπελοκήπων, 4) Σπήλιος Ρουφογάλης, Διακοπτού, 5)
Χρήστος Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου,6)Γεώργιος Γιαλαμάς, Όασης, 7)
Ηλίας Ψαρράκος, Περιθωρίου, 8)Γεώργιος Μπαβιόλης, Σαλμενίκου, 9)
Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων,10) Ανδρέας Παπαγεωργίου Σελινούντα
11) Δημήτριος Μακρής, Τεμένης και 12)Νικόλαος Νικολαΐδης,
Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Δημήτριος
Μπούνιας, 2) Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3) Μαρία Καρρά, 4)
Νικόλαος Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 5) Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος, 6) Βασίλειος Γ.Χριστόπουλος,7) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
8) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9) Γεώργιος Γιοβάς και 10) Μαρία
Ιατροπούλου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του
Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 3) Παναγιώτης Γιαννούλης, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Έγκριση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Διακοπτού ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
« Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύμβουλοι,
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την
υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να
τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια
µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των
παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθ. 105/2019 μελέτη
«Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών ΔΕ
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ», και αφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τον
αποχιονισμό δρόμων και την αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά
την διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2019-20, για τον απεγκλωβισµό
οχηµάτων και πολιτών, με μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους που θα
υποδειχθούν από το γραφείο της Πολιτικής Προστασίας ή την Τεχνική
Υπηρεσία, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών
και ομαλή προσπελασιμότητα αυτών από τροχοφόρα οχήματα και
πεζούς.
Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί με ίδια
μέσα, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου καθόσον δεν διαθέτει
το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) ούτε
δε τα απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεση της ως άνω
υπηρεσίας σύμφωνα και με την αρ. πρ. 24366/10-10-2019 βεβαίωση του
Τμήματος Τροχαίου Υλικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και
μάλιστα σε δεσμευτικά χρονικά πλαίσια, και είναι αναγκαία η ανάθεση
των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές μηχανημάτων που διαθέτουν
το κατάλληλο προσωπικό, μέσα καθώς και την απαραίτητη εμπειρία,
λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9532/24-12-2018
(ΑΔΑ:78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2) εγκύκλιου της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης περί «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας
για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε :
1. Την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγοποίησης οδών ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ», εν όψει της χειμερινής
περιόδου 2019-20 διότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές
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μηχανημάτων έργου) και μέσα (μηχανήματα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν
ή δεν είναι κατάλληλα. Η απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται
στο ποσό των 14.880,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα
καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ 30-6262.041 του προϋπολογισμού έτους
2019 του Δήμου Αιγιαλείας με Δημοτικούς Πόρους.
2. Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την
υπογραφή της σύμβασης έως 29-02-2020.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ. 13
του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ). ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και
έλαβε υπόψη του α) την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ. 105/2019
Μελέτης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας
αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Διακοπτού », όπως αυτή
συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, β )την υπ’ αριθ. πρωτ. 24366/10-10-2019 Βεβαίωση του Τμήματος
Τροχαίου Υλικού Καυσίμων, Λιπαντικών & Αποθήκης της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, γ) την αδυναμία εκτέλεσης της
εν λόγω υπηρεσίας με ίδια μέσα από το Δήμο, διότι το υπάρχον
εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) και μέσα
(μηχανήματα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν είναι κατάλληλα, δ)τις
διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/ 16.06.2011)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ε) των
άρθρων 116 & 117 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) του άρθρου 209 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων», ζ) 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», καθώς επίσης
και η) τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9532/24-12-2018 (ΑΔΑ: 78Υ146 ΜΚ
6Π-ΒΓ2) εγκύκλιου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό», ενώ είχαν προσέλθει πριν από
τη συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος
Μπούνιας, 2) Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3) Μαρία Καρρά, 4)
Νικόλαος Καραΐσκου, Αντιδήμαρχος, 5) Ευστράτιος Βαρδάκης,
Αντιδήμαρχος, 6) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 7) Βασίλειος Θ. Χριστό-
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πουλος, 8) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9) Γεώργιος Γιοβάς και 10)
Μαρία Ιατροπούλου, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας
αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών ΔΕ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ», που αφορά
τις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό δρόμων και την
αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά τη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου 2019-2020, για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και πολιτών με
μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους εντός των ορίων της Δημοτικής
Ενότητας Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου επιτευχθεί η
αποκατάσταση βατότητας των οδών και η ομαλή προσπελασιμότητα
αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η εν λόγω υπηρεσία θα εκτελεστεί από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και τις 29.02.2020, με απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα, καθόσον οι αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας δεν διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό
προσωπικό και τα απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεσή της,
συνολικού προϋπολογισμού δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (14.880,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%, που θα καλυφθεί από τον Κ.Α.30-6262.041 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019, από δημοτικούς πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 484/2019
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
15 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση 485
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Αντιδήμαρχοι, 8)ΠαναγιώτηΑνδριόπουλο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Μαρία
Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 15)Βασίλειο Τομαρά,
16)Γεώργιο Γκίκα, 17)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Γεώργιο Κουβαρά και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα (15) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με
αριθ.πρωτ.24456/11.10.2019, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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», σε όλα τα Μέλη
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του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Ηλίας Κριτάκης, Αιγών, 3)Κωνσταντίνος Μουστερής, Αμπελοκήπων, 4)Σπήλιος Ρουφογάλης, Διακοπτού, 5)Χρήστος
Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 6)Γεώργιος Γιαλαμάς, Όασης, 7)Ηλίας
Ψαρράκος, Περιθωρίου, 8)Γεώργιος Μπαβιόλης, Σαλμενίκου, 9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Σελινούντα,
11)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης και 12)Νικόλαος Νικολαΐδης, Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Μπούνιας, 2)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3)Μαρία Καρρά, 4)Νικόλαος
Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 5)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος,
6)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9)Γεώργιος Γιοβάς και 10)Μαρία Ιατροπούλου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος και 3)Παναγιώτης Γιαννούλης, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να
τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών µε ίδια
μέσα του δήμου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθ.106/2019 μελέτη «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ»
και αφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό δρόμων και
την αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά την διάρκεια της χειμερινής
περιόδου 2019-20, για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και πολιτών, με μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους που θα υποδειχθούν από το γραφείο
της Πολιτικής Προστασίας ή την Τεχνική Υπηρεσία, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και ομαλή προσπελασιμότητα
αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου καθόσον δεν διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) ούτε δε τα
απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας
σύμφωνα και με την αρ.πρ.24366/10-10-2019 βεβαίωση του Τμήματος
Τροχαίου Υλικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μάλιστα σε δεσμευτικά χρονικά πλαίσια, και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές μηχανημάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, μέσα καθώς και την απαραίτητη εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη
και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.9532/24-12-2018 (ΑΔΑ: 78Υ146ΜΚ6ΠΒΓ2) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
1. Την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγοποίησης οδών ΔΕ ΑΙΓΙΟΥ», εν όψει της χειμερινής περιόδου
2019-20 διότι το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) και μέσα (μηχανήματα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα. Η απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο
ποσό των 14.880,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυ3
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φθεί από τον κωδικό ΚΑ 30-6262.042 του προϋπολογισμού έτους 2019
του Δήμου Αιγιαλείας με Δημοτικούς Πόρους.
2. Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 29-02-2020.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ.13
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)».
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, β)την υπ’ αριθ.106/2018 Μελέτη με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγίου», όπως
αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, γ)την υπ’ αριθ.
πρωτ.24366/10.10.2019 Βεβαίωση του Τμήματος Τροχαίου Υλικού-Καυσίμων, Λιπαντικών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας, δ)την αδυναμία εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με
ίδια μέσα, καθόσον οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας αφενός
μεν δεν διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων) και αφετέρου δε, τα απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, ε)την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.3979/
2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική δια-κυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις», ε)την υπ’ αριθ.πρωτ.9532/24.12.2018 (ΑΔΑ:
78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό», στ)το άρθρο 118 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)», ζ)το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με
την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008)
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και η)το άρθρο 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 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 - Ρυθμί4
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σεις 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», μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Αιγίου», που αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό δρόμων και την αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2019-2020,
για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και πολιτών με μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας, που θα υποδειχθούν από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ή
τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να
επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας των οδών και η ομαλή προσπελασιμότητα αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και τις 29.02.
2020.
Θα εκτελεστεί με απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής
της με ίδια μέσα, καθόσον οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας
δεν διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και τα απαιτούμενα
μηχανήματα έργου για την εκτέλεσή της, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα ευρώ (14.880,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και
θα καλυφθεί από τον Κ.Α.30-6262.042 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, από δημοτικούς πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 485/2019.
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
15 Οκτωβρίου 2019
Απόφαση 487
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασίλειο Σταθακάρο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 4)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 5)Μαρία Σταυροπούλου, 6)Δημήτριο Καλαμίδα, 7)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Αντιδήμαρχοι, 8)ΠαναγιώτηΑνδριόπουλο, 9)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 10)Μαρία
Γιδά, 11)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, 12)Χρήστο Γούτο, 13)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 15)Βασίλειο Τομαρά,
16)Γεώργιο Γκίκα, 17)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Γεώργιο Κουβαρά και 20)Αγγελική Κουρή, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα (15) Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία του Δημάρχου
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με
αριθ.πρωτ.24456/11.10.2019, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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», σε όλα τα Μέλη
1
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του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, στον κ. Δήμαρχο, στους κ. Προέδρους των Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων οι κ.κ.: 1)Ανδρέας Κουνάβης,
Αγίου Κωνσταντίνου, 2)Ηλίας Κριτάκης, Αιγών, 3)Κωνσταντίνος Μουστερής, Αμπελοκήπων, 4)Σπήλιος Ρουφογάλης, Διακοπτού, 5)Χρήστος
Σπυρόπουλος, Μοναστηρίου, 6)Γεώργιος Γιαλαμάς, Όασης, 7)Ηλίας
Ψαρράκος, Περιθωρίου, 8)Γεώργιος Μπαβιόλης, Σαλμενίκου, 9)Γεώργιος Ρόζος, Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Σελινούντα,
11)Δημήτριος Μακρής, Τεμένης και 12)Νικόλαος Νικολαΐδης, Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρευρίσκονται τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Μπούνιας, 2)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, 3)Μαρία Καρρά, 4)Νικόλαος
Καραΐσκος, Αντιδήμαρχος, 5)Ευστράτιος Βαρδάκης, Αντιδήμαρχος,
6)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9)Γεώργιος Γιοβάς και 10)Μαρία Ιατροπούλου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Μαρία Τσουκαλά, 2)Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος και 3)Παναγιώτης Γιαννούλης, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή
υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να
τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών µε ίδια
μέσα του δήμου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την υπ’ αριθ.108/2019 μελέτη «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών ΔΕ Ερινεού»
και αφορά στις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό δρόμων και
την αντιμετώπιση φαινομένων παγετού κατά την διάρκεια της χειμερινής
περιόδου 2019-20, για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και πολιτών, με μηχανικά μέσα σε δημοτικούς δρόμους που θα υποδειχθούν από το γραφείο
της Πολιτικής Προστασίας ή την Τεχνική Υπηρεσία, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας των οδών και ομαλή προσπελασιμότητα
αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η ανωτέρω εργασία είναι αδύνατον να πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας του Δήμου καθόσον δεν διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) ούτε δε τα
απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας
σύμφωνα και με την αρ.πρ.24366/10-10-2019 βεβαίωση του Τμήματος
Τροχαίου Υλικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και μάλιστα σε δεσμευτικά χρονικά πλαίσια, και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω εργασιών σε ιδιώτες χειριστές μηχανημάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, μέσα καθώς και την απαραίτητη εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη
και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.9532/24-12-2018 (ΑΔΑ: 78Υ146ΜΚ6ΠΒΓ2) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
1. Την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και
αποπαγοποίησης οδών ΔΕ ΕΡΙΝΕΟΥ», εν όψει της χειμερινής περιόδου
2019-20 διότι το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου) και μέσα (μηχανήματα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα. Η απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο
ποσό των 14.880,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα καλυ3
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φθεί από τον κωδικό ΚΑ 30-6262.044 του προϋπολογισμού έτους 2019
του Δήμου Αιγιαλείας με Δημοτικούς Πόρους.
2. Η χρονική διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 29-02-2020.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, τις διατάξεις της παρ.13
του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 209
του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)».
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, β)την υπ’ αριθ.108/2018 Μελέτη με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ερινεού», όπως
αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, γ)την υπ’ αριθ.
πρωτ.24366/10.10.2019 Βεβαίωση του Τμήματος Τροχαίου Υλικού-Καυσίμων, Λιπαντικών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας, δ)την αδυναμία εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με
ίδια μέσα, καθόσον οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας αφενός
μεν δεν διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων) και αφετέρου δε, τα απαιτούμενα μηχανήματα έργου για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, ε)την παρ.1 του άρθρου 61 του Ν.3979/
2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική δια-κυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις», ε)την υπ’ αριθ.πρωτ.9532/24.12.2018 (ΑΔΑ:
78Υ146ΜΚ6Π-ΒΓ2) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση
κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό», στ)το άρθρο 118 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)», ζ)το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με
την παρ.13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (Φ.Ε.Κ.263/τ.Α/23.12.2008)
«Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και η)το άρθρο 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 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 - Ρυθμί4
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σεις 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», μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας αποχιονισμού και αποπαγοποίησης οδών Δ.Ε. Ερινεού», που αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες για τον αποχιονισμό δρόμων και την αντιμετώπιση
φαινομένων παγετού κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 20192020, για τον απεγκλωβισμό οχημάτων και πολιτών με μηχανικά μέσα σε
δημοτικούς δρόμους εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού
Δήμου Αιγιαλείας, που θα υποδειχθούν από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ή τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, προκειμένου να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας των οδών και η ομαλή
προσπελασιμότητα αυτών από τροχοφόρα οχήματα και πεζούς.
Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ορίζεται από
την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και τις 29.02.
2020.
Θα εκτελεστεί με απ’ ευθείας ανάθεση, λόγω αδυναμίας εκτέλεσής
της με ίδια μέσα, καθόσον οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας
δεν διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και τα απαιτούμενα
μηχανήματα έργου για την εκτέλεσή της, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
ογδόντα ευρώ (14.880,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% και
θα καλυφθεί από τον Κ.Α.30-6262.044 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, από δημοτικούς πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 487/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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