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Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
24 Μαΐου 2017
Αριθ. Αποφ.: 230
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,3) Μιχαήλ
Κυριακόπουλο,4) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο,
6) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)
Μαρία Τσουκαλά, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία
Παπαχριστοπούλου και 17) Ευστράτιο Βαρδάκη, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις είκοσι τέσσερις (24) Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄
σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.16191/23-05-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06. 2010), στον κ. ∆ήµαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό
Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα & ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε
δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) ∆ηµήτριος
Καλαµίδας, 4) Νικόλαος Θανασούλιας, 5) Γεώργιος Ντίνος, 6)
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Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 8) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 9) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10) Χρήστος Γούτος, 11)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 12) Βασίλειος Τοµαράς, 13) ∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 14) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 15)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 16) Χρήστος Λαϊνάς , κωλυόµενοι.
Παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνου κ. Ανδρέας
Ρεκούτης.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα επτά (17) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει για
τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι
είναι ανάγκη να προβεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αποδοχή πίστωσης
από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 21.068,12€ για την καταβολή
µισθωµάτων των Σχολικών Μονάδων, για την εκλογή υδρονοµέα στην
Τ.Κ. Λόγγου αφού ήδη έχει αρχίσει η αρδευτική περίοδος από 15-052017, τον συµψηφισµό ποσού 50% παγίου ύδρευσης έτους 2016 των
∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆. Αιγιαλείας, λόγω τρεχουσών προθεσµιών, την
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου έτους 2017, µε την
εγγραφή νέου Κ.Α. προκειµένου να καταστεί δυνατόν να συναφθεί
δηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική
βοήθεια προς την Τ.Υ και του ∆ήµου µας στα συγχρηµατοδοτούµενα
έργα ΕΣΠΑ την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας
Κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή – διαµόρφωση
Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας», διότι το
πρόγραµµα ολοκληρώνεται στις 30-6-2017 και πρέπει να εγκριθεί ο ΑΠΕ
πρώτα και στη συνέχεια να εκτελεστούν οι εργασίες µέσα στο
προβλεπόµενο χρονοδιάγραµµα του έργου.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνονται στην
Ηµερήσια ∆ιάταξη είναι πράγµατι κατεπείγοντα και τίθενται προς
συζήτηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».

(αριθ. 226 έως 231 )

2

Για το αντικείµενο:« Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση
πλατείας Κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή-διαµόρφωση
Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως
εξής:
« Ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Ανδρέας Θ.
Τσιγκρής, Πολιτικός Μηχανικός µε Α΄ Βαθµό, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των
∆ηµοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008
3. Την υπ’ αριθ. 64/2013 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έργο «Ανάπλαση πλατείας Κεντρικού
δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή – διαµόρφωση Κοινοτικού
Καταστήµατος Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας»
4. Τον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
Αρχικής Σύµβασης, του παραπάνω έργου.
5. Την Προέγκριση του 1ου ΑΠΕ µε την υπ’ αριθ. 4876/12-5-2017
(Α∆Α:6ΥΟΤ4653ΠΓ-ΡΗΤ) απόφαση της Ε.Υ. Π.Α.Α. 2014-20
Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να συµπεριλάβει εργασίες, οι οποίες
κατέστησαν αναγκαίες και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση
και την λειτουργία του έργου, καθώς και την επιπλέον δαπάνη που
προέκυψε από την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. Οι εργασίες
αυτές προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της
προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την
κατάρτιση των µελετών του έργου, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να
τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή
καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την
αρχική σύµβαση.
Η συνολική δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
ανέρχεται σε 470.630,54 € µε ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση
κατά 3.795,41 € η οποία οφείλεται µόνο στην αλλαγή του Φ.Π.Α. από
23% σε 24%. ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τον πρώτο (1ο)
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατείας
Κεντρικού δρόµου και πεζοδρόµων και επισκευή-διαµόρφωση
Κοινοτικού Καταστήµατος Τ.Κ. Πλατάνου ∆ήµου Αιγιαλείας», την
Αιτιολογική Έκθεση, καθώς επίσης και τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του
άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ. 116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 57 του Ν. 3669/08, για να συµπεριλάβει εργασίες, οι οποίες
κατέστησαν αναγκαίες και είναι απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση
και την λειτουργία του έργου, καθώς και την επιπλέον δαπάνη που
προέκυψε από την αλλαγή του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. Οι εργασίες
αυτές προέκυψαν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλµατα της
προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες
καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του
έργου, παρά την πλήρη εφαρµογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την
κατάρτιση των µελετών του έργου, χωρίς καθόλου να επηρεάζεται ή να
τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή
καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλεπόταν από την
αρχική σύµβαση.
Η συνολική δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
ανέρχεται σε 470.630,54 € µε ΦΠΑ, δηλαδή παρουσιάζει υπέρβαση
κατά 3.795,41 € η οποία οφείλεται µόνο στην αλλαγή του Φ.Π.Α. από
23% σε 24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 230/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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