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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.107
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, τεχνικής έκθεσης,
προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειµένων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει αντικείµενο την παροχή υπηρεσίας για την: «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειµένων».
Αναλυτικότερα, αφορά την καταστροφή ογκωδών αντικειµένων όπως έπιπλα, οικιακές συσκευές, είδη υγιεινής, κορµούς δένδρων, στρώµατα, οικιακό εξοπλισµό και οικιακά είδη, ξύλινα αντικείµενα, υλικά επισκευών οικιών, σύµµεικτα κλαδοδέµατα µε υλικά κατεδαφίσεων, κλαδοδέµατα µε κορµούς άνω των 8 εκ., υπολείµµατα επεξεργασµένης ξυλείας
κ.λ.π., των οποίων δεν είναι δυνατή η διαλογή τους.
Το µηχάνηµα που θα χρησιµοποιηθεί, είναι σε θέση να καταστρέφει όλα αυτά τα σύµµεικτα υλικά µαζί µε τα αδρανή και να τα µετατρέπει
σε µικρόκοκκο υλικό.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, δεν διαθέτει το κατάλληλο
µηχάνηµα καταστροφής ογκωδών και λοιπών αντικειµένων αλλά ούτε
και χειριστή αντίστοιχου µηχανήµατος, σύµφωνα µε το υπ’αριθ.πρωτ.
1599/15.01.2016 έγγραφό της.
Για την καταστροφή των ανωτέρω υλικών θα χρησιµοποιηθούν τα
εξής µηχανήµατα:
1. ΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ισχύος τουλάχιστον 140 ΗΡ, ο
οποίος θα είναι συνδεδεµένος µε γεωργικό ελκυστήρα αντίστοιχης
ιπποδύναµης.
2. ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ-ΦΟΡΤΩΤΗ ισχύος τουλάχιστον 55 ΗΡ για την τροφοδοσία του τεµαχιστή.
3. ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ωφέλιµης µάζας τουλάχιστον 3 tn για µεταφορές στο χώρο εργασίας.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει αντίστοιχους χειριστές και οδηγούς.
Η παροχή της υπηρεσίας της καταστροφής των ογκωδών και άλλων υλικών σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πιστοποιείται µε την προσυπογραφή ηµερήσιου δελτίου εργασιών από τον επιβλέποντα. Με βάση τα
δελτία αυτά θα συντάσσονται οι λογαριασµοί.
Η ανωτέρω παροχή υπηρεσίας θα καλύψει χρονικό διάστηµα είκοσι οκτώ (28) ηµερών εργασίας (Η.Ε.) περίπου από την υπογραφή της
σχετικής σύµβασης και θα ανατεθεί ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ, σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στην παρούσα Τεχνική Έκθεση και τις διατάξεις του Ν.3463/
06 (Φ.Ε.Κ.114Α/8-6-06), του Π.∆.28/80, του Ν.2362/1995 και του Ν.
3852/10.
Το κόστος της παροχής υπηρεσίας είναι ανοιγµένο σε Ηµέρα Εργασίας και ανέρχεται στο ποσό των 710,00 € πλέον Φ.Π.Α.23%, ήτοι
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710,00 + 163,30 = 873,30 € ανά Η.Ε. και περιλαµβάνει την παροχή υπηρεσίας, όπως αυτή αναφέρεται παραπάνω.
Εποµένως η παρούσα Τεχνική Έκθεση έχει ενδεικτικό προϋπολογισµό 19.880,00 ευρώ και επιβαρύνεται µε Φ.Π.Α.23% 4.572,40 €, ήτοι
απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.452,40 ευρώ.
Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω εργασίας θα γίνει από Πόρους του
∆ήµου Αιγιαλείας και θα βαρύνει τον Κ.Α.20-6279.005 του ∆ηµοτικού
Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016.
Εισηγούµαι
Τη λήψη απόφασης για:
1. Την αναγκαιότητα της ανωτέρω υπηρεσίας: «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειµένων».
2. Την έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης, του προϋπολογισµού και του
τρόπου εκτέλεσης (Απευθείας Ανάθεση) της υπηρεσίας «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειµένων».
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.πρωτ.Α-410/23.02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, την Τεχνική Έκθεση που αφορά την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειµένων», όπως αυτή συντάχθηκε από την κα Φωτεινή Αλεξοπούλου, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε.
της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας, το
υπ’αριθ.πρωτ.1599/15.01.2016 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου
Αιγιαλείας σύµφωνα µε το οποίο, αφενός µεν δεν διαθέτει κατάλληλο
µηχάνηµα καταστροφής ογκωδών και λοιπών αντικειµένων και αφετέρου
δε, ούτε χειριστή αντίστοιχου µηχανήµατος, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», του Ν.
2362/1995 (Φ.Ε.Κ.247/τ.Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», την υπ’αριθ.35130/739 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών
(Φ.Ε.Κ.1291/τ.Β/11.08.2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που
αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»,
του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµο4

τικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία
Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα και του
κ. Κων/νου 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 κατά
πλειοψηφία µε είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειµένων», η οποία θα καλύψει χρονικό διάστηµα είκοσι οκτώ (28) ηµερών εργασίας (Η.Ε.) περίπου, από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
2)Της Τεχνικής Έκθεσης που αφορά την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «Καταστροφή ογκωδών και λοιπών αντικειµένων», η οποία συντάχθηκε από την κα Φωτεινή Αλεξοπούλου, Τοπογράφο Μηχανικό Τ.Ε. της
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (24.452,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.23%, σε βάρος του Κ.Α.20-6279.005 του προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016.
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.28/1980
(Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», του Ν.2362/1995 (Φ.Ε.Κ.247/τ.Α/
27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.
2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», την υπ’αριθ.
35130/739 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ.1291/τ.Β/11.08.
2010) «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.
2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» και του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 107/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.108
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’αριθ.19/2016 Μελέτης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου», όπως
αυτή συντάχθηκε από τους κ.κ. Γεώργιο Γεωργουσόπουλο και Βασίλειο
∆ρύλλη, Πολιτικούς Μηχανικούς της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα Μελέτη αφορά την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων της ∆.Ε. Αιγίου, για τα οποία έχουν διαπιστωθεί φθορές και
βλάβες στις κτιριακές τους υποδοµές.
Ειδικότερα µε την παρούσα Μελέτη πραγµατοποιείται:
1)Ολική αντικατάσταση της στέγης (κεραµοσκεπής) στο ∆ηµοτικό
Σχολείο της Τ.Κ.Τεµένης, η οποία παρουσιάζει βλάβες στην επικεράµωση, αλλά και ιδίως στον φέροντα οργανισµό (ζευκτά), µε αποτέλεσµα να
παρουσιάζει εισροή υδάτων σε πολλά σηµεία, µε εµφάνιση υγρασιών εντός των αιθουσών διδασκαλίας. Προβλέπεται επίσης αντικατάσταση
των υφιστάµενων ψευδοροφών, που έχουν φθαρεί σηµαντικά από την υγρασία, καθώς και αντικατάσταση των υδρορροών.
2)Μερική αντικατάσταση της στέγης (κεραµοσκεπής) στο ∆ηµοτικό Σχολείο της Τ.Κ.Κουλούρας, η οποία παρουσιάζει βλάβες στην επικεράµωση και στον φέροντα οργανισµό (πάνω από τα ζευκτά), µε αποτέλεσµα οµοίως να παρουσιάζει εισροή υδάτων σε πολλά σηµεία, µε εµφάνιση υγρασιών εντός των αιθουσών διδασκαλίας.
3)Επισκευή του αρµού διαστολής του κτιρίου του 1ου Γυµνασίου
Αιγίου.
4)Τοπικές επισκευές στις τοιχοποιίες (καθαίρεση παλαιών και κατασκευή νέων επιχρισµάτων, χρωµατισµοί επιφανειών) σε θέσεις σχολικών κτηρίων οι οποίες θα υποδειχθούν κατά την εκτέλεση της εργολαβίας από την Υπηρεσία µας, ύστερα από συνεννόηση µε τις ∆/νσεις Α’
και Β’ βάθµιας Εκπαίδευσης.
Οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης είναι σύµφωνα µε το περιγραφικό τιµολόγιο εργασιών των οικοδοµικών έργων (απόφαση Υπ.ΠΕ.ΧΩ.
∆.Ε. ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την απόφαση
Υπ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ∆11γ/ο/3/20/20-3-2013).
Οι εργασίες που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου περιγράφονται
αναλυτικά στα άρθρα του Τιµολογίου της Μελέτης του έργου.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσόν των €
85.203,00, µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση € 104.800,00 (λόγω
Φ.Π.Α.23% ποσού € 19.596,69 και στρογγύλευσης € 0,31). Το έργο βαρύνει τον κωδικό Κ.Α.30-7331.010 του προϋπολογισµού του ∆. Αιγιαλείας για το Οικ. Έτος 2016 (µε χρηµατοδότηση από Πιστώσεις του Ν.
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2880/01 έτους 2014) και θα εκτελεστεί µετά από Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό
και σύµφωνα µε τις διατάξεις εκτελέσεως ∆ηµοσίων Έργων».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική
Έκθεση και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.19/2016 Μελέτη του έργου:
«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτή
συντάχθηκε από τους κ.κ. Γεώργιο Γεωργουσόπουλο και Βασίλειο ∆ρύλλη, Πολιτικούς Μηχανικούς της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.Α-239/21.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε το Ν.2229/1994 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.1994) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις», του Ν.
3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆.609/1985
(Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δηµοσίων έργων», του Π.∆.
171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές
διατάξεις», του Π.∆.210/1997 (Φ.Ε.Κ.166/τ.Α/25.08.1997) «Συµπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.∆.609/1985 (Α’ 223)»
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», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου».
2)Της υπ’αριθ.19/2016 Μελέτης µε τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτή συντάχθηκε από τους κ.κ.
Γεώργιο Γεωργουσόπουλο και Βασίλειο ∆ρύλλη, Πολιτικούς Μηχανικούς της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των εκατόν τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (104.800,00
€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, σε βάρος του Κ.Α.307331.010 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους
2016.
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4)Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί µε ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις εκτέλεσης δηµοσίων έργων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 108/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:109
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης ∆.Κ.Ροδοδάφνης ∆.Ε. Συµπολιτείας» (Αντικατάσταση υφιστάµενης
γεώτρησης υδρευτικής χρήσης».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε :
• Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Κ. ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ ∆.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» συνολικού κόστους είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00
€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που βαρύνει τον Κ.Α.
25-7326.020 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2016.
• Την υπ’αριθ.39/2016 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για «ΑΝΟΡΥΞΗ Υ∆ΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ∆.Κ. ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗΣ ∆.Ε.
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ» (Αντικατάσταση υφισταµένης γεώτρησης υδρευτικής χρήσης)
• Τον προϋπολογισµό της µελέτης του ανωτέρω έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 20.325,20 €, µε απαιτούµενη πίστωση προς
έγκριση ποσού 25.000,00 € (λόγω Φ.Π.Α.23% 4.674,80 €) από
Κ.Α.25-7326.020 του προϋπολογισµού του δήµου µας του έτους
2016.
• Τον ορισµό τρόπου εκτέλεσης του έργου που θα εκτελεστεί µε
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε
του Ν.2229/94, Ν.3669/08 και των Π.∆.609/85, Π.∆.171/87 και
Π.∆.210/97.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαι προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
να αποφασίσει για ανωτέρω».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.πρωτ.Α-374/19.02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.39/2016 Μελέτη του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής
γεώτρησης ∆.Κ.Ροδοδάφνης ∆.Ε. Συµπολιτείας», όπως αυτή συντάχθηκε
από τον κ. Χρήστο Λιοφάγο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε το Ν.
2229/1994 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.1994) «Τροποποίηση και συµπλήρωση
του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις», του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.
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Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµοσίων έργων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δηµοσίων έργων», του Π.∆.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.
1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις
σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», του Π.∆.210/1997
(Φ.Ε.Κ.166/τ.Α/25.08.1997) «Συµπλήρωση και κατάργηση διατάξεων
του άρθρου 43 του Π.∆.609/1985 (Α’ 223)» και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία
Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κων/νου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα,
εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας (1)
κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής
γεώτρησης ∆.Κ.Ροδοδάφνης ∆.Ε. Συµπολιτείας».
2)Της υπ’αριθ.39/2016 Μελέτης του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικής
γεώτρησης ∆.Κ.Ροδοδάφνης ∆.Ε. Συµπολιτείας», η οποία συντάχθηκε από τον κ. Χρήστο Λιοφάγο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, σε βάρος του Κ.Α.25-7326.020 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016.
4)Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί µε δηµοπρασία (πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε
το Ν.2229/1994 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.1994) «Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις», του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.
1985) «Κατασκευή δηµοσίων έργων», του Π.∆.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/
02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», του Π.∆.210/
1997 (Φ.Ε.Κ.166/τ.Α/25.08.1997) «Συµπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.∆.609/1985 (Α’ 223)».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 109/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:120
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπος εκτέλεσης
της υπηρεσίας «Συµβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης
Γενικής Μηχανογράφησης-Τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης
& επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων δεδοµένων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό όγδοο (28ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ελευθέριου Αθανασίου, η οποία έχει ως εξής:
«Κρίνεται κατεπείγουσα η ανάγκη διεξαγωγής της υπηρεσίας
«Συµβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής Μηχανογράφησης-Τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης
κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων δεδοµένων», λόγω µη ύπαρξης σύµβασης άρα και µηχανογραφικής υποστήριξης για το έτος 2016, για την εύρυθµη και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της παρακάτω
υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις διατάξει του Π.∆.28/80.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ
∆ΡΑΣΗΣ

Π/Υ €

Κ.Α.

Συµβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες
Υποστήριξης Γενικής ΜηχανογράφησηςΤεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων δεδοµένων

Υπηρεσία

49.815,00
ευρώ

10-6266.011

Η χρηµατοδότηση θα είναι από δηµοτικούς πόρους και η ανάθεση
της υπηρεσίας θα πραγµατοποιηθεί µετά από πρόχειρο διαγωνισµό».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ελευθέριου Αθανασίου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.43/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Μιχαήλ Αναγνωστόπουλο Π.Ε. Μηχανικό Παραγωγής και ∆ιοίκησης της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-415/
25.02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της
παροχής υπηρεσίας που αφορά συµβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες υποστήριξης γενικής µηχανογράφησης και τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης
συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων δεδοµένων, καθώς επίσης και
τις διατάξεις του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» και
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του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει
«παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας
(1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της υπηρεσίας µε τίτλο: «Συµβουλευτικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης Γενικής ΜηχανογράφησηςΤεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης συντήρησης & επέκτασης κεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων, δροµολογητών, εικονικών µηχανών, βάσεων
δεδοµένων», προϋπολογισµού σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα
πέντε ευρώ (49.815,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.10-6266.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980)
«Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 120/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:135
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας
για «Παρακολούθηση και χλωρίωση νερού ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας-∆ιακοπτού-Ερινεού-Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό τρίτο (43ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας «Παρακολούθηση ποιότητας και χλωρίωσης νερού ∆.Ε. ΑιγείραςΑκράτας-∆ιακοπτού-Ερινεού-Συµπολιτείας» συνολικού κόστους Τριάντα
χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που
βαρύνει τον Κ.Α.25-6162.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2016.
Η παραπάνω Υπηρεσία κρίνεται αναγκαία ώστε να εξασφαλισθεί η
καλή ποιότητα πόσιµου ύδατος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.00/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από την κα Αικατερίνη Λαλιώτη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-416/25.02.2016 Πρόταση
Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη παρακολούθησης της ποιότητας και
της χλωρίωσης του νερού των ∆.Ε. Αιγείρας, Ακράτας, ∆ιακοπτού, Ερινεού και Συµπολιτείας ∆ήµου Αιγιαλείας προκειµένου να εξασφαλισθεί η
καλή ποιότητα πόσιµου ύδατος, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», της
υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία
Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την
παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία
µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της «Παρακολούθηση και χλωρίωση
νερού ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας-∆ιακοπτού-Ερινεού-Συµπολιτείας» ∆ήµου
Αιγιαλείας, προϋπολογισµού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) συ3

µπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.256162.001 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016
και η οποία θα εκτελεστεί µε πρόχειρο ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 του Π.∆.28/1980 (Φ.Ε.Κ.11/τ.Α/15.
01.1980) «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως», της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 135/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:136
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
1

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)

2

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ασφαλίστρων µεταφορικών µέσων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό τέταρτο (44ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1)Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ασφαλίστρων µεταφορικών µέσων».
2)Το υπ’αριθ.40/2016 τεύχος µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας για
την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια ασφαλίστρων µεταφορικών µέσων».
3)Τον προϋπολογισµό της µελέτης της ανωτέρω προµήθειας που
ανέρχεται στο ποσό των 48.820,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς
έγκριση ποσού 48.820,00 € από τους κωδικούς 10-6253 µε ποσό
3.209,00 €, 20-6253 µε ποσό 15.500,00 €, 25-6253 µε ποσό 11.258,00 €,
30-6253 µε ποσό 18.853,00 € του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας έτους
2016.
4)Τον ορισµό του τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας που θα εκτελεστεί µε πρόχειρο δηµόσιο διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΕΚΠΟΤΑ και τη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του τις υπ’αριθ.Α-350, Α-351, Α-352 & Α-353/08.02.2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.40/2016 Μελέτη µε τίτλο «Προµήθεια ασφαλίστρων µεταφορικών µέσων», η οποία συντάχθηκε από τον κ.
Φώτη Κουρτάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της εν λόγω προµήθειας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.
1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος
Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και
6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρ3

θρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι
(26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της προµήθειας µε τίτλο:
«Προµήθεια ασφαλίστρων µεταφορικών µέσων» ∆ήµου Αιγιαλείας.
2)Της υπ’αριθ.40/2016 Μελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια ασφαλίστρων µεταφορικών µέσων», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Φώτη
Κουρτάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω προµήθειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ευρώ
(48.820,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23% σε βάρος των Κ.Α.
10-6253 (3.209,00 €), 20-6253 (15.500,00 €), 25-6253 (11.258,00 €) και
30-6253 (18.853,00 €) προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού
έτους 2016.
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε επί
µέρους προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.
1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 136/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:147
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Προµήθειας οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών
ονοµατοθεσίας οδών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής::
«Η παρούσα µελέτη αφορά την Προµήθεια ειδών κυκλοφοριακής
σήµανσης (καθρεπτών, πινακίδων, στύλων στήριξης, υλικού διαγράµµισης & άθραυστων οριοδεικτών) προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 8.126,50 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι 9.995,60
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%.
Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς πόρους και η δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό εξόδων του οικονοµικού έτους 2016 µε τον K.A.30-7135.002 ο οποίος αφορά την προµήθεια οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης καθρεπτών κυκλοφορίας
και υλικών ονοµατοθεσίας οδών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.23/2016 Μελέτης, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Βασίλειο ∆ρύλλη, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-418/25.02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας όλων των
απαιτούµενων ειδών κυκλοφοριακής σήµανσης (καθρεπτών, πινακίδων,
στύλων στήριξης, υλικού διαγράµµισης & άθραυστων οριοδεικτών), καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος
κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» και του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και 6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο
οποίος δηλώνει «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρ3

νητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της προµήθειας οριζόντιας και κατακόρυφης σήµανσης, καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών ονοµατοθεσίας
οδών, προϋπολογισµού εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ
και εξήντα λεπτών (9.995,60 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%,
που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-7135.002 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 147/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

