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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.92
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 µεταφοράς περιπτέρου κας Μαρίνας
Τασίνη από την πλατεία ∆εξαµενής σε δηµοτικό ακίνητο στην οδό
Κορίνθου της ∆.Κ. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας. (σχετ. αριθ. 30/2016
απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος
της υπ’ αριθ. 30/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου
Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την µεταφορά
του περιπτέρου της κας Μαρίνας Τασίνη από την πλατεία ∆εξαµενής
περιοχή Παγοποιείου στην οδό Κορίνθου της ∆ηµ. Κοινότητας Αιγίου
και συγκεκριµένα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αιγιαλείας
(έµπροσθεν) ιδιοκτησίας Κωστόπουλου) διότι αφενός µεν εξέλειψε ο
βασικός λόγος για την λειτουργία περιπτέρου στην πλατεία ∆εξαµενής
καθώς έκλεισε το παράρτηµα του Ι.Κ.Α. που βρισκόταν πλησίον αυτού
και αφετέρου δε στην οδό Κορίνθου είναι αναγκαίο να υπάρχει περίπτερο
καθώς είναι πλησίον το Ι.Κ.Α. και το 1ο ΓΕΛ Αιγίου.
Η ακριβής θέση για την τοποθέτηση του εν λόγω περιπτέρου θα
οριστεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η ορατότητα των διερχοµένων ΙΧ
και η διέλευση των πεζών, ενώ τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν την
ενδιαφερόµενη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε: το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 30/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την υπ΄ αριθ. 13/2016 απόφαση της ∆. Κ.
Αιγίου, την αίτηση της κας Μαρίνας Τασίνη µε επισυναπτόµενο σχεδιάγραµµα, έλαβε υπόψη του το γεγονός ότι αφενός µεν εξέλειψε ο βασικός
λόγος για την λειτουργία περιπτέρου στην πλατεία ∆εξαµενής καθώς
έκλεισε το παράρτηµα του Ι.Κ.Α. που βρισκόταν πλησίον αυτού και
αφετέρου δε στην οδό Κορίνθου είναι αναγκαίο να υπάρχει περίπτερο
καθώς είναι πλησίον το Ι.Κ.Α. και το 1ο ΓΕΛ Αιγίου, καθώς επίσης και
τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτετονική της Αυτοδιοίκησης
και της Απόκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 30/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας και την µεταφορά του περιπτέρου της κας
Μαρίνας Τασίνη από την πλατεία ∆εξαµενής περιοχή Παγοποιείου στην
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οδό Κορίνθου της ∆ηµ. Κοινότητας Αιγίου και συγκεκριµένα σε
οικόπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου Αιγιαλείας (έµπροσθεν) ιδιοκτησίας
Κωστόπουλου) διότι αφενός µεν εξέλειψε ο βασικός λόγος για την
λειτουργία περιπτέρου στην πλατεία ∆εξαµενής καθώς έκλεισε το
παράρτηµα του Ι.Κ.Α. που βρισκόταν πλησίον αυτού και αφετέρου δε
στην οδό Κορίνθου είναι αναγκαίο να υπάρχει περίπτερο καθώς είναι
πλησίον το Ι.Κ.Α. και το 1ο ΓΕΛ Αιγίου.
Η ακριβής θέση για την τοποθέτηση του εν λόγω περιπτέρου θα
οριστεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου έτσι ώστε να µην εµποδίζεται η ορατότητα των διερχοµένων ΙΧ
και η διέλευση των πεζών, ενώ τα έξοδα µεταφοράς θα βαρύνουν την
ενδιαφερόµενη».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 92/2016.
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.:111
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 απο-
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φάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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:«Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου
«Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης
της Παραλίας µε την Άνω Πόλη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω Ανάδοχος του Έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.46937/23-12-2015 ζητά την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
To Έργο «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης της παραλίας µε την Άνω Πόλη» αποτελεί υποέργο της
Πράξης «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου
Αιγιαλείας» η οποία εντάχθηκε µε την υπ’αριθ.πρωτ.4972/03-12-2011
(Α.∆.Α.: Β45Ν7Λ6-Σ27) απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ.Ελλάδας µε κωδικό MIS384102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» (ΣΑΕΠ 2012ΕΠ00180064).
Η σχετική Σύµβαση Κατασκευής του έργου υπεγράφη την 01-042014 µε αριθ.πρωτ.13021 και προβλεπόµενη αρχική προθεσµία περαίωσης την 01-08-2015.
Ο Ανάδοχος µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.26532/09-07-2015 ζήτησε την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.10 του Ν.3669/2008, κατά 449 ηµέρες µε αναθεώρηση.
Η Υπηρεσία µας εξέτασε αναλυτικά το περιεχόµενο της ανωτέρω
αίτησης του Αναδόχου και διαβίβασε µε το υπ’αριθ.πρωτ.26532/20-072015 έγγραφό της στην Ε.∆.Α./Π.∆.Ε. σχετική εισήγηση, µαζί µε την υποβληθείσα αίτηση του Αναδόχου.
Η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική
Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και
48 του Ν.3669/2008, την παράταση - στην τότε παρούσα φάση - της αρχικής συµβατικής προθεσµίας περαίωσης του έργου (01-08-2015) µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά εκατόν
ογδόντα έξι (186) ηµέρες, η οποία στοιχειοθετήθηκε στην παράγραφο 3.1
και ειδικότερα στην «3.1.2 - Καθυστερήσεις λόγω µη έναρξης Υποέργου
2» της εν λόγω εισήγησης.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το υπ’αριθ.πρωτ.3978/06-08-2015 έγγραφό της, διατύπωσε τη
σύµφωνη γνώµη της για την προέγκριση της παράτασης προθεσµίας υλοποίησης του έργου µέχρι την 31-12-2015, λαµβάνοντας υπ’ όψη την ει-
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σήγηση της Υπηρεσίας µας και τη λήξη επιλεξιµότητας της τρέχουσας
Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013.
Με την έκδοση της υπ’αριθ.537/2015 απόφασης ∆.Σ. ∆. Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: ΩΝ0ΠΩ6Χ-ΠΦ1) αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης
προθεσµίας του έργου κατά εκατόν πενήντα τρεις (153) ηµέρες, ήτοι έως
31-12-2015, ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση του έργου.
Ο Ανάδοχος του Έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.46937/23-12-2015 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 παρ.10
του Ν.3669/2008, κατά 550 ηµέρες µε αναθεώρηση, µε την αιτιολόγηση
ότι:
• Α) Αφενός η χρονική επιβάρυνση και παράταση του έργου δεν αποτελεί αποκλειστικά δική του υπαιτιότητα, ενώ αφετέρου προέκυψε αύξηση
του αρχικού συµβατικού αντικειµένου (1ος Α.Π.Ε. - 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.),
σύµφωνα µε το άρθρο 48, παρ.8α του Ν.3669/2008.
• Β) Επιπλέον, υπήρξε διακοπή των εργασιών του έργου λόγω ανεξόφλητης πιστοποίησης κατά το χρονικό διάστηµα από 01-09-2015 έως τις 1112-2015.
2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
Εξετάζοντας τις ανωτέρω αιτιάσεις του Αναδόχου, η Υπηρεσία
µας θεωρεί κατ’ αντιστοιχία ότι:
Α) Οι προβαλλόµενοι από τον Ανάδοχο λόγοι χρονικής επιβάρυνσης του έργου είναι ταυτόσηµοι µε εκείνους της µε αριθ.πρωτ.26532/0907-2015 αίτησής του, εποµένως έχουν εξεταστεί ήδη αναλυτικά στην από
15-07-2015 εισήγηση της Υπηρεσίας µας προς την Ε.∆.Α./Π.∆.Ε.
Σύµφωνα µε τα εκτεθέντα στις §3.1, 3.2, 3.3 της εν λόγω εισήγησης, σχετικά µε την χρονική καθυστέρηση του έργου που επήλθε χωρίς
να αποτελεί αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου και στην §3.4, σχετικά µε την παράταση προθεσµίας λόγω των νέων εργασιών που εγκρίθηκαν στον 1ο Α.Π.Ε. η συνολική αιτιολογηµένη παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου προέκυπτε ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (απόσπασµα της από 15-072015 εισήγησης της Υπηρεσίας
µας)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
3.1 Καθυστερήσεις στην έναρξη του έργου:
3.1.1 Καθυστέρηση λόγω της υποβληθείσας προσφυγής 
ενσωµατώνονται στο 3.1.2
3.1.2 Καθυστερήσεις λόγω µη έναρξης Υποέργου 2
3.1.3 Καθυστερήσεις λόγω µη παράδοσης Κ.Χ. έναντι
καταστηµάτων οδού Ζ. Πηγής:
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 ενσωµατώνονται στο 3.1.2
3.2 Καθυστερήσεις λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών από
22–12–2014
3.2.1 Ηµέρες βροχοπτώσεων
42
3.2.2 Καθυστερήσεις λόγω των συνεπειών των έντονων
0
καιρικών φαινοµένων
3.2.3 Καθυστερήσεις λόγω χαµηλών θερµοκρασιών
15
3.3 Καθυστερήσεις λόγω αναµονής έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.
3.3.1 Καθυστέρηση από αρχική υποβολή 1ου Α.Π.Ε. ως
52
προέγκριση Ε.∆.Α.
3.3.2 Επιπλέον χρονική επιβάρυνση ως την τελική έγκριση
22
του 1ου Α.Π.Ε.
3.4 Παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση λόγω νέων
εργασιών
3.4.1 Παράταση προθεσµίας µε αναθεώρηση λόγω των νέων
30
εργασιών
ΣΥΝΟΛΟ
347
Κατά την εισήγηση της Υπηρεσίας µας για τη χορήγηση της 1ης
παράτασης της προθεσµίας του έργου, έγινε χρήση της στοιχειοθετούµενης µόνο εκ της ανωτέρω αιτιολογίας «3.1.2 - Καθυστερήσεις λόγω µη
έναρξης Υποέργου 2» χρονικής επιβάρυνσης του έργου κατά 186 ηµέρες,
λαµβάνοντας υπ’ όψη αφενός το γεγονός της λήξης της ∆ιαχειριστικής
Περιόδου 2007-2013 στις 31-12-2015 και αφετέρου την προώθηση της
διαδικασίας ώστε η πράξη µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας» [MIS384102] να προενταχθεί
για χρηµατοδότηση στο Π.Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας 2014-2020 (υπ’αριθ.
πρωτ.6706/05-03-2015 αίτηση του ∆. Αιγιαλείας προς την Ε.∆.Α./
Π.∆.Ε.).
Τελικώς, µε την έκδοση της υπ’αριθ.537/2015 απόφασης ∆.Σ. ∆.
Αιγιαλείας (Α.∆.Α.:ΩΝ0ΠΩ6Χ-ΠΦ1) αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης προθεσµίας του έργου κατά εκατόν πενήντα τρεις (153) ηµέρες.
Εποµένως, για τη χορήγηση της 2ης παράτασης της προθεσµίας
του έργου η Υπηρεσία µας αναγνωρίζει και εισηγείται ως υπόλοιπο πραγµατικών ηµερών καθυστέρησης: 347 - 153 =
194 ηµέρες καθυστέρησης (ως προς το σκέλος Α)
B) Ως προς την χρονική επιβάρυνση από τη διακοπή των εργασιών
του έργου:
Η Υπηρεσία µας αποδέχτηκε το περιεχόµενο της υπ’αριθ.πρωτ.
33344/01-09-2015 Ειδικής ∆ήλωσης ∆ιακοπής Εργασιών (άρθρο 62 παρ.
3 Ν.3669/08) του έργου που υπέβαλε ο Ανάδοχος και τη διακοπή των εργασιών του έργου από 01-09-2015 (ηµεροµηνία επίδοσης της δήλωσης
∆ιακοπής εργασιών) και εξέδωσε τη σχετική Απόφαση υπ’αριθ.πρωτ.
33344/01-09-2015 (Α∆Α:ΩΘ5ΤΩ6Χ-7ΟΛ), δεδοµένου ότι:
5
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- είχε υποβληθεί την 18-06-2015 και έχει υπογραφεί και θεωρηθεί
την 22-06-2015 από την Υπηρεσία µας ο 8ος λογαριασµός - πιστοποίηση
του εν λόγω έργου, συνολικού ποσού € 12.828,24 µε Φ.Π.Α. (ή ποσού €
10.852,85 µετά την αφαίρεση τόκων και απόσβεσης προκαταβολής).
- από την υποβολή του εν λόγω 8ου λογαριασµού - πιστοποίησης
(18-06-2015) είχε παρέλθει χρόνος άνω του διµήνου χωρίς να έχει πληρωθεί.
Η πληρωµή του εν λόγω 8ου λογαριασµού - πιστοποίησης τελικώς
πραγµατοποιήθηκε στις 11-12-2015, οπότε και ήρθησαν οι λόγοι της διακοπής των εργασιών, δυνάµει της α.π.45971/15-12-2015 (Α∆Α:
ΩΩΣ6Ω6Χ-6ΨΙ) απόφασης της Υπηρεσίας µας.
Εποµένως η Υπηρεσία µας αναγνωρίζει και εισηγείται ως πραγµατικές ηµέρες καθυστέρησης του έργου τις προκύψασες εκ του χρονικού
διαστήµατος από τις 01-09-2015 (ηµ/νία υποβολής της Ειδικής ∆ήλωσης
∆ιακοπής Εργασιών) έως τις 11-12-2015 (ηµ/νία άρσης των λόγων της
διακοπής εργασιών), ήτοι:
101 ηµέρες καθυστέρησης (ως προς το σκέλος B)
Αθροιστικά εκ των λόγων [Α] και [Β], η Υπηρεσία µας αναγνωρίζει και
εισηγείται 194 + 101 =
295 ηµέρες καθυστέρησης
3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΠΡΟΤΑΣΗ
Συνεκτιµώντας τα ανωτέρω εκτεθέντα, και λαµβάνοντας υπ’ όψη
την υποβολή πρότασης του ∆. Αιγιαλείας προς την Ε.Υ.∆.Ε.Π./Π.∆.Ε.
για τη χρηµατοδότηση της πράξης µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Παρέµβαση
Αστικής Ανάπτυξης Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας», στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 2, του Ε.Π. «∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆Α» 2014-2020 (α.π. ∆. Αιγιαλείας: 47159/24-12-2015), η Υπηρεσία µας εισηγήθηκε προς την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα
µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της προθεσµίας
περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα
του Αναδόχου κατά διακόσιες ενενήντα πέντε (295) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 1ης εγκριθείσας παράτασης (31-12-2015), δηλαδή ως τις
21-10-2016 ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωση
του έργου.
Η σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας µας διαβιβάστηκε προς την
Ε.∆.Α./Π.∆.Ε. µε το υπ’αριθ.πρωτ.46937/29-12-2015 έγγραφό µας, µαζί
µε την υποβληθείσα αίτηση του Αναδόχου.
Η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το υπ’αριθ.πρωτ.6952/25-01-2016 έγγραφό της, διατύπωσε τη
σύµφωνη γνώµη της για την παράταση της προθεσµίας υλοποίησης του
έργου µέχρι την 21-10-2016, σύµφωνα µε την εισήγηση της Υπηρεσίας
µας.
Κατόπιν των ανωτέρω,
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Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου κατά διακόσιες ενενήντα πέντε (295) ηµερολογιακές ηµέρες πέραν της 1ης εγκριθείσας παράτασης (31-12-2015),
δηλαδή ως τις 21-10-2016 ώστε να γίνει δυνατή η συνέχιση και η οµαλή
ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.46937/23.12.2015 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη», την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή
η συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις
των άρθρων 46 & 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων 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», 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 δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης και Αισθητική Αναβάθµιση Σύνδεσης της Παραλίας µε την Άνω Πόλη», µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου κατά διακόσιες ενενήντα πέντε (295) ηµερολογιακές ηµέρες, πέραν της πρώτης (1ης) εγκριθείσας παράτασης
(31.12.2015), ήτοι έως τις 21.10.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή
η συνέχιση και η οµαλή ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 111/2016.
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.:128
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 «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη εργασίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας», αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων
κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17, µε µηχανικά µέσα
σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας
και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών στην ∆.Ε. Συµπολιτείας µέσω
των κάτωθι µηχανηµάτων εργασιών:
α. Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω για την εκσκαφή µεγάλων φορτίων.
β. Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω, για την εξόρυξη και τοπική µεταφορά χωµάτων.
γ. ∆ιαµορφωτήρα-ισοπεδωτήρα παντός τύπου για τον εκχιονισµό
δηµοτικών δρόµων και την ευθυγράµµιση και ισοπέδωση ανωµαλιών του
εδάφους όπου απαιτείται.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου για την µεταφορά προϊόντων εκσκαφής.
Με την αρ.πρ.4178/9-2-2016 βεβαίωση του Τµήµατος τροχαίου υλικού-καυσίµων, λιπαντικών & αποθήκης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε τα µηχανήµατα έργου και του χειριστές που είναι διαθέσιµα,
προκύπτει ότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, άρση καταπτώσεων, εκχιονισµοί, και είναι αναγκαία η ανάθεση µέρους των εν λόγω
εργασιών που δεν δύναται να εκτελεσθούν µε ιδία µέσα και προσωπικό,
σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και την απαραίτητη εµπειρία.
Έτσι και προκειµένου ο ∆ήµος µας για το έτος 2016 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2016-17 να λάβει προληπτικά µέτρα για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, µε σκοπό να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών για την εκτέλεση εργασιών
όπως κλαδεµάτων, ψεκασµούς και συλλογής - µεταφοράς καρπών καθώς
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και για την µεταφορά µελισσιών και κοπαδιών αιγοπροβάτων και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
12.160,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 14.956,80 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%) που θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.028 του προϋπολογισµού έτους 2016
του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε ανάθεση, σύµφωνα µε την
παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000 απόφαση
Υ.Π.ΕΣ.».
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.33/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία
Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-313/28.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.4178/09.02.2016 Βεβαίωση του Τµήµατος
Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Συµπολιτείας σε εργολάβο, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν ή
δεν είναι κατάλληλα για την συγκεκριµένη υπηρεσία, αφετέρου δε πρέπει
να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, προκειµένου να έχουν πρόσβαση
στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών,
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 των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι
δηλώνουν «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
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ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι τέσσερις (24) ψήφους υπέρ
και τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας» ∆ήµου Αιγιαλείας, που αφορά
στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των
αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17,
µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα
οχήµατα και πεζούς, προϋπολογισµού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.956,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.028 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, 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» και
της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 128/2016.
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.:129
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 «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό έβδοµο (37ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη εργασίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγείρας», αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες
για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά την
διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών στην ∆.Ε. Αιγείρας µέσω των
κάτωθι µηχανηµάτων εργασιών:
α. Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω για την εκσκαφή µεγάλων φορτίων.
β. Εκσκαφέα από 121 ΗΡ και άνω, για την εξόρυξη και τοπική µεταφορά χωµάτων.
γ. ∆ιαµορφωτήρα-ισοπεδωτήρα παντός τύπου για τον εκχιονισµό
δηµοτικών δρόµων και την ευθυγράµµιση και ισοπέδωση ανωµαλιών του
εδάφους όπου απαιτείται.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου για την µεταφορά προϊόντων εκσκαφής.
Με την αρ.πρ.4178/9-2-2016 βεβαίωση του Τµήµατος τροχαίου υλικού-καυσίµων, λιπαντικών & αποθήκης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε τα µηχανήµατα έργου και του χειριστές που είναι διαθέσιµα,
προκύπτει ότι το υπάρχων εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν ή δεν
είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, άρση καταπτώσεων, εκχιονισµοί, και είναι αναγκαία η ανάθεση µέρους των εν λόγω
εργασιών που δεν δύναται να εκτελεσθούν µε ιδία µέσα και προσωπικό,
σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και την απαραίτητη εµπειρία.
Έτσι και προκειµένου ο ∆ήµος µας για το έτος 2016 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2016-17 να λάβει προληπτικά µέτρα για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, µε σκοπό να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών για την εκτέλεση εργασιών
όπως κλαδεµάτων, ψεκασµούς και συλλογής - µεταφοράς καρπών καθώς
και για την µεταφορά µελισσιών και κοπαδιών αιγοπροβάτων και των γα-

3

Α∆Α: Ω3ΑΛΩ6Χ-ΒΜΟ

λακτοκοµικών προϊόντων, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο ποσό των
12.160,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 14.956,80 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23%) που θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.024 του προϋπολογισµού έτους 2016
του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε ανάθεση, σύµφωνα µε την
παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000 απόφαση
Υ.Π.ΕΣ.».
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.29/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία
Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-310/28.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.4178/09.02.2016 Βεβαίωση του Τµήµατος
Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Συµπολιτείας σε εργολάβο, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν ή
δεν είναι κατάλληλα για την συγκεκριµένη υπηρεσία, αφετέρου δε πρέπει
να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, προκειµένου να έχουν πρόσβαση
στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών,
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 των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι
δηλώνουν «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 τέσσερις (24) ψήφους υπέρ
και τριών (3) κατά,
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Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης
αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγείρας» ∆ήµου Αιγιαλείας, που αφορά στις
απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2016 καθώς και τον εκχιονισµό των δρόµων κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου 2016-17,
µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι ώστε να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα
οχήµατα και πεζούς.προϋπολογισµού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (14.956,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.024 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα εκτελεστεί µε απ’ ευθείας ανάθεση, 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» και
της υπ’αριθ.29113/24.08.2000 Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 129/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 130
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
Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ. 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 επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος
Μεντζελόπουλος,Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος,
Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη
του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 90 έως και 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Συντήρηση και
καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό όγδοο (38ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου
Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. Αιγείρας & ∆.Ε. Ακράτας.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2714/Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
• Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
• Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
• Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
• Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
• Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
• Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
• Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
• Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
• Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
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• Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
• Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη
γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται
µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.2940/29-01-2016 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, έξι (6) τεχνίτες (2 ∆.Ε. τεχνιτών µπετατζήδων, 1 ∆.Ε.
τεχνίτης Πλακατζής, 2 ∆.Ε. τεχνίτες (πλακατζήδες, υδραυλικών, µπετατζήδεων), 1 ∆.Ε. τεχνίτης Συντηρητής, 1 ∆.Ε. τεχνίτης, 1 ∆.Ε. δοµικών
έργων, ένας χειριστής Μ.Ε., οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν
στην συγκεκριµένη εργασία, και πέντε (6) εργάτες εκ των οποίων δύο (2)
γενικών καθηκόντων και δύο (2) Βοηθητικών εργασιών, (1) µια εργάτρια
διαφόρων βοηθητικών εργασιών και ένας (1) εργάτης.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων και
υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Ε. Αιγείρας και
της ∆.Ε. Ακράτας.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστον παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα,
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πέτρες κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης
εκ νέου.
Το µήκος των δικτύων που πρέπει να συντηρεί κατ’ έτος (στο σύντοµο αυτό χρονικό διάστηµα) ο ∆ήµος, στις ανωτέρω περιοχές είναι συνολικά 242 Km, εκ των οποίων για τις ∆.Ε. Αιγείρας - Ακράτας 81 Km,
για τη ∆.Ε. ∆ιακοπτού 100 Km και για τις ∆.Ε. Συµπολιτεία - Ερινεού 61
Km και είναι επίσης φανερό ότι δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από τα υπερβολικά υποστελεχωµένα συνεργεία µας.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας από 01-04-2016 έως 1-10-2016.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 16.260,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 19.999,80 € λόγω Φ.Π.Α.23%.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000
απόφαση Υ.Π.ΕΣ.».
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. 21/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και θεωρήθηκε από τον κ.
Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικό Μηχαικό Π.Ε. ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-293/28.01.2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.2940/29.01.2016
Βεβαίωση, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη
συντήρηση και τον καθαρισµό των αρδευτικών και όµβριων αυλάκων
των ∆.Ε. Αιγείρας και Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας σε εργολάβο, διότι το
εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκεί
µε αποτέλεσµα να υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των εν
λόγω υπηρεσιών, τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
∆ήµου Αιγιαλείας (Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011) «Αριθµ.89233/18473 Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», 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 των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.
1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου
5
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Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «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
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1) Της αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Αιγείρας-∆.Ε.
Ακράτας» ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι αφ΄ ενός µεν είναι ξεκάθαρο ότι το
εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων
και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή
χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση
λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων
και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση
σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων και υπάρχει αντικειµενική
αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Ε. Αιγείρας και της ∆.Ε. Ακράτας, αφ΄
ετέρου δε το δίκτυο άρδευσης, πρέπει να συντηρείται λίγο πριν την
έναρξη της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και
κατά τη διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το
πλείστον παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως
ξύλα, πέτρες κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων
άρδευσης εκ νέου.
2) Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και
ογδόντα λεπτών (19.999,80 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%,
που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.010 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας
οικονοµικού έτους 2016.
3) Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, µε απ’ ευθείας ανάθεση,
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 Τοπι-κής Αυτοδιοικήσεως», της υπ’αριθ.29113/24.08.2000
Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.
4) Την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας από 0104-2016 έως 01-10-2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 130/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 131
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
Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ. 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 επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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

Α∆Α:76ΘΖΩ6Χ-32Ψ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος
Μεντζελόπουλος,Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος,
Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη
του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 90 έως και 162)

2

Α∆Α:76ΘΖΩ6Χ-32Ψ

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Συντήρηση και
καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό ένατο (39ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου
Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. ∆ιακοπτού.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2714/Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
• Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
• Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
• Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
• Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
• Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
• Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
• Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
• Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
• Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
• Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
3
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• Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη
γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται
µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.2940/29-01-2016 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, έξι (6) τεχνίτες (2 ∆.Ε. τεχνιτών µπετατζήδων, 1 ∆.Ε.
τεχνίτης Πλακατζής, 2 ∆.Ε. τεχνίτες (πλακατζήδες, υδραυλικών, µπετατζήδεων), 1 ∆.Ε. τεχνίτης Συντηρητής, 1 ∆.Ε. τεχνίτης, 1 ∆.Ε. δοµικών
έργων, ένας χειριστής Μ.Ε., οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν
στην συγκεκριµένη εργασία, και πέντε (6) εργάτες εκ των οποίων δύο (2)
γενικών καθηκόντων και δύο (2) Βοηθητικών εργασιών, (1) µια εργάτρια
διαφόρων βοηθητικών εργασιών και ένας (1) εργάτης.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων και
υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Ε. Αιγείρας και
της ∆.Ε. Ακράτας.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστον παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα,
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πέτρες κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης
εκ νέου.
Το µήκος των δικτύων που πρέπει να συντηρεί κατ’ έτος (στο σύντοµο αυτό χρονικό διάστηµα) ο ∆ήµος, στις ανωτέρω περιοχές είναι συνολικά 242 Km, εκ των οποίων για τις ∆.Ε. Αιγείρας - Ακράτας 81 Km,
για τη ∆.Ε. ∆ιακοπτού 100 Km και για τις ∆.Ε. Συµπολιτεία - Ερινεού 61
Km και είναι επίσης φανερό ότι δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από τα υπερβολικά υποστελεχωµένα συνεργεία µας.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας από 01-04-2016 έως 1-10-2016.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 20.000,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 24.600,00 € λόγω Φ.Π.Α.23%.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000
απόφαση Υ.Π.ΕΣ.».
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. 22/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και θεωρήθηκε από τον κ.
Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικό Μηχαικό Π.Ε. ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-287/26.01.2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.2940/29.01.2016
Βεβαίωση, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη
συντήρηση και τον καθαρισµό των αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της
∆.Ε. ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας σε εργολάβο, διότι το εργατοτεχνικό
προσωπικό που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκεί µε αποτέλεσµα
να υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των εν λόγω υπηρεσιών,
τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) ∆ήµου Αιγιαλείας
(Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011) «Αριθµ.89233/18473 Έγκριση Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», 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 α-πό
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 των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι
5
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δηλώνουν «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,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1) Της αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. ∆ιακοπτού»
∆ήµου Αιγιαλείας, διότι αφ΄ ενός µεν είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την
εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά
περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι
απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε
δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και
επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνώνεξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων και υπάρχει αντικειµενική αδυναµία
εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισµού αρδευτικών και
όµβριων αυλάκων της ∆.Ε. ∆ιακοπτού, αφ΄ ετέρου δε το δίκτυο
άρδευσης, πρέπει να συντηρείται λίγο πριν την έναρξη της αρδευτικής
περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής
δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστον παραποτάµιες
και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες κ.α. και
απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ νέου.
2) Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (24.600,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.306262.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016.
3) Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, µε απ’ ευθείας ανάθεση,
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.
4) Την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας από 0104-2016 έως 01-10-2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 131/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 132
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
Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ. 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 επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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
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συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος
Μεντζελόπουλος,Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος,
Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη
του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 90 έως και 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Συντήρηση και
καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας-∆.Ε.
Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό (40ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού σε
αρδευτικούς αύλακες αλλά και των όµβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων της ∆.Ε. Συµπολιτείας & ∆.Ε. Ερινεού.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισµό των υδραυλάκων χειρωνακτικά ή µε οποιοδήποτε µηχανικό µέσο ή οποιωνδήποτε άλλων εργαλείων σε χωµάτινους ή τσιµεντένιους υδραύλακες. Επίσης την συλλογή,
των σηµείων εφαρµογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων καθαρισµού. Τις κάθε είδους µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) µε οποιονδήποτε τρόπο και µέσο µέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις µικροµεταφορές κάθε είδους, την φόρτωση τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο, την µεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την εκφόρτωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύµφωνα µε την υπ’αριθ.349/2011 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας
που δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.2714/Β-17-11-2011 «Έγκριση Οργανισµού
Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», στο άρθρο 17 αρµοδιότητες
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρµοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα οποία είναι:
• Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων µε Άσφαλτο, Επούλωση Λάκκων µε Μπετόν, Επούλωση Λάκκων µε 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
• Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
• Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώµατα, Κολωνάκια, Εµπόδια Πεζοδροµίων)
• Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδροµων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
• Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήµανση (Συντήρηση, Κατασκευή και Τοποθέτηση νέας σήµανσης)
• Συνεργεία ελαιοχρωµατισµών
• Συνεργεία περισυλλογής µπαζών
• Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και µεταφορά τους)
• Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
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• Συνεργεία συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κτηρίων
• Συνεργεία ∆ηµιουργίας/Συντήρησης Υποδοµών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τµήµα έχει αντικείµενο την µελέτη κατασκευής και συντήρηση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη
γεωργία, τη κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται
µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς επίσης την συντήρηση, καθαρισµό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέµατος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό προσωπικό
εκ τριών (3) ατόµων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11 αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των συνεργείων
στις αποκεντρωµένες µονάδες: 1)Συντήρησης Υποδοµών Ανατολικής Αιγιαλείας, 2)Συντήρησης Υποδοµών Κεντρικής Αιγιαλείας και 3)Συντήρησης Υποδοµών ∆υτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3 Χ 3 = 9 εργατοτεχνίτες
δηλαδή γενικό σύνολο 42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ.2940/29-01-2016 βεβαίωση της ∆/νσης προσωπικού
είναι τοποθετηµένοι, στο Τµήµα Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) µηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, έξι (6) τεχνίτες (2 ∆.Ε. τεχνιτών µπετατζήδων, 1 ∆.Ε.
τεχνίτης Πλακατζής, 2 ∆.Ε. τεχνίτες (πλακατζήδες, υδραυλικών, µπετατζήδεων), 1 ∆.Ε. τεχνίτης Συντηρητής, 1 ∆.Ε. τεχνίτης, 1 ∆.Ε. δοµικών
έργων, ένας χειριστής Μ.Ε., οι οποίοι δεν µπορούν να απασχοληθούν
στην συγκεκριµένη εργασία, και πέντε (6) εργάτες εκ των οποίων δύο (2)
γενικών καθηκόντων και δύο (2) Βοηθητικών εργασιών, (1) µια εργάτρια
διαφόρων βοηθητικών εργασιών και ένας (1) εργάτης.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο
δε µάλλον σε µια µικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων και
υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης
και καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Ε. Συµπολιτείας και της ∆.Ε. Ερινεού.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
4
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διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστον παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα,
πέτρες κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης
εκ νέου.
Το µήκος των δικτύων που πρέπει να συντηρεί κατ’ έτος (στο σύντοµο αυτό χρονικό διάστηµα) ο ∆ήµος, στις ανωτέρω περιοχές είναι συνολικά 242 Km, εκ των οποίων για τις ∆.Ε. Αιγείρας - Ακράτας 81 Km,
για τη ∆.Ε. ∆ιακοπτού 100 Km και για τις ∆.Ε. Συµπολιτεία - Ερινεού 61
Km και είναι επίσης φανερό ότι δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί από τα υπερβολικά υποστελεχωµένα συνεργεία µας.
Ορίζουµε την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας από 01-04-2016 έως 1-10-2016.
Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσίας είναι 12.195,00 € µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση 14.999,85 € λόγω Φ.Π.Α.23%.
Η ανωτέρω εργασία θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση, σύµφωνα µε την παρ.5 αρ.1 του Π.∆.28/1980 και την υπ’αριθ.29113/24-08-2000
απόφαση Υ.Π.ΕΣ.».
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. 20/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Κωνσταντίνο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και θεωρήθηκε από τον κ.
Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-292/28.01.2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.πρωτ.2940/29.01.2016
Βεβαίωση, την ανάγκη ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας που αφορά τη
συντήρηση και τον καθαρισµό των αρδευτικών και όµβριων αυλάκων
των ∆.Ε. Συµπολιτείας και Ερινεού ∆ήµου Αιγιαλείας σε εργολάβο, διότι
το εργατοτεχνικό προσωπικό που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν
επαρκεί µε αποτέλεσµα να υπάρχει αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης
των εν λόγω υπηρεσιών, τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)
∆ήµου Αιγιαλείας (Φ.Ε.Κ.2714/τ.Β/17.11.2011) «Αριθµ.89233/18473 Έγκριση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας», 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 απόχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
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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. 1)
Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2) ∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου
Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «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,
Αποφασίζει
Την έγκριση:
1) Της αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισµός αρδευτικών και όµβριων αυλάκων ∆.Ε. Συµπολιτείας Ερινού» ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι αφ΄ ενός µεν είναι ξεκάθαρο ότι το
εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων
και την εκτέλεση των αρµοδιοτήτων, πόσο δε µάλλον σε µια µικρή
χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που
αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείµενα (π.χ.
επούλωση λάκκων σε δρόµους, επισκευή πεζοδροµίων, ελαιοχρωµατισµοί σχολείων και επισκευή δηµοτικών κτιρίων, προετοιµασία χώρων
(τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων και υπάρχει
αντικειµενική αδυναµία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και
καθαρισµού αρδευτικών και όµβριων αυλάκων της ∆.Ε. Συµπολιτείας Ερινεού, αφ΄ ετέρου δε το δίκτυο άρδευσης, πρέπει να συντηρείται λίγο
πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης,
αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής δεδοµένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι
ως επί το πλείστον παραποτάµιες και ως εκ τούτου µεταφέρουν και
φερτά όπως ξύλα, πέτρες κ.α. και απαιτείτε καθαρισµός ή απόφραξη
των δικτύων άρδευσης εκ νέου.
2) Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και
ογδόντα πέντε λεπτών (14.999,85 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.012 προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016.
3) Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, µε απ’ ευθείας ανάθεση,
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.
4) Την χρονική διάρκεια της συγκεκριµένης παροχής υπηρεσίας από 0104-2016 έως 01-10-2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 132/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 134
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
Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)
Παναγιώτη Μαρινόπουλο 15) Βασίλειο Θεοφ. 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 επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος
Μεντζελόπουλος,Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος,
Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την
ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη
του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 90 έως και 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας επισκευής & συντήρησης αντλιοστασίων των ∆.Ε. του ∆ήµου Αιγιαλείας
(πλην Αιγίου)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο) 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 επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων των ∆.Ε. του ∆. Αιγιαλείας (πλην Αιγίου) συνολικού κόστους εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00
€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που βαρύνει τον Κ.Α.256262.020 µε τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων των ∆.Ε.
του ∆. Αιγιαλείας (πλην Αιγίου)» (60.000,00 €) του προϋπολογισµού του
∆ήµου για το έτος 2016».
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. 46/2016 Μελέτη όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ
Χρήστο Λιοφάγο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α- 379/22.02.2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη επισκευής και συντήρησης
των αντλιοστασίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Αιγιαλείας, πλην
Αιγίου, 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, οι οποίοι 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,
Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας παροχής της υπηρεσίας που αφορά
την επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων
του ∆ήµου Αιγιαλείας (πλην Αιγίου), προϋπολογισµού εξήντα χιλιάδων
ευρώ (60.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βα3
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ρύνει τον Κ.Α.25-6262.001 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 134/2016.
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.:137
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
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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 και καθορισµού του τρόπου εκτέλεσης για τη διενέργεια Προµήθειας Τροφίµων, ειδών Παντοπωλείου, ειδών Οπωροπωλείου, Ελαιολάδου, Ψαριών, ειδών
αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου τους παιδικούς σταθµούς και ΚΑΠΗ
και τα συσσίτια σε άπορους µαθητές της Α’θµιας και Β’θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας του έτους 2016».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό πέµπτο (45ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµητρίου Καΐτσα, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013
(ΦΕΚ τεύχος Α΄18), την εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε
αριθµ. Πρωτ. 11543/26-3-2013 ορίζονται τα εξής:
«1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς
και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των ∆ήµων,
των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται
εφεξής από τους οικείους ∆ήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται.
2. Οι ανωτέρω προµήθειες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε
φορά.
3. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών, για προµήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος, για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη
που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.
4. Σύνδεσµοι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µπορούν να προµηθεύονται,
για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος µέσω
της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών οιουδήποτε εκ των
δήµων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων.
5. ∆ιαγωνισµοί ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη
ή έχει υπογραφεί σύµβαση κατόπιν διαγωνισµού ή άλλου νόµιµου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόµιµες και εκτελούνται
µε τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε».
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Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-62010): Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το ∆ήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή άλλου οργάνου του ∆ήµου ή το ίδιο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύµφωνα µε το άρθρο
72: «Η Οικονοµική Επιτροπή σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,
(…)». Από το συνδυασµό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ως όργανο διοίκησης των ΟΤΑ α΄ βαθµού, έχει γενική αρµοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες του οικείου ΟΤΑ, εκτός από τα θέµατα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρµοδιότητα των λοιπών οργάνων του ∆ήµου. Όσον αφορά
ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής προµήθειας, η
αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προµήθεια διενεργείται µε απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδροµής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρµόδιο όργανο για την έγκρισή
της είναι η Οικονοµική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο είναι, καταρχήν, αρµόδιο για την έγκριση µιας δαπάνης και την διάθεση σχετικής πίστωσης.
(Ελ.Συν. Τµ. 7 Πράξη 33/2012).
H υπ’αριθµ.41/2016 µελέτη αφορά την ετήσια προµήθεια τροφίµων, ειδών παντοπωλείου και λοιπών ειδών που πρέπει να διενεργήσει ο
∆ήµος Αιγιαλείας για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και του Ν.Π.
∆.∆ «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία» για
το έτος 2016.
Η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό
των 65.877,89 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:
Το οικονοµικό έτος 2016, για το ∆ήµο Αιγιαλείας, η δαπάνη θα
βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2016 (ΚΑΕ 15-6481.001) µε τη δέσµευση του ποσού των 10.877,89 € για τη Παροχή Συσσιτίων σε άπορους µαθητές της Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, το Ν.Π.∆.∆ για τα ΚΑΠΗ
(ΚΑΕ 10-6481.006) µε τη δέσµευση του ποσού των 2.000,00 € και για
τους Παιδικούς Σταθµούς (ΚΑΕ 10-6481.005) µε τη δέσµευση ποσού
53.000,00 €.
Τα ανωτέρω ποσά έχουν δεσµευτεί µε σχετική πρόταση ανάληψης
υποχρέωσης από τους Κ.Α του προϋπολογισµού εξόδων έτους 2016,
(ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.: Α-27/2016, Α-32/2016 για το Ν.Π.∆.∆. και ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.:
263/2016 για το ∆ήµο Αιγιαλείας, Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας).
Η Προµήθεια θα διενεργηθεί µε τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού διαγωνισµού και το κριτήριο αξιολόγησης που θα
ορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4111/13 κατά τα προβλεπόµενα στον ΕΚΠΟΤΑ όπως αυτός ισχύει κάθε φορά και τον Ν.2286/1995.
Παρακαλούµε για τα κάτωθι:
Α)Την έγκριση διενέργειας της προµήθειας τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, ελαιολάδου, ψαριών, ειδών αρτοποιείου και
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ειδών κρεοπωλείου για τους παιδικούς σταθµούς, τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους µαθητές της Α΄θµιας και Β΄θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016 ως ακολούθως:
1.
Του ∆ήµου Αιγιαλείας ποσού 10.877,89 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
2.
Του Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµός-Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική
Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας ποσού 2.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για το ΚΑΠΗ και 53.000,00 € για τους παιδικούς Σταθµούς.
Β)Την έγκριση της υπ’αριθµ.41/2016 µελέτη του Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας ποσού 65.877,89 € µε ΦΠΑ.
Γ)Τον Καθορισµό του τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας µε Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε επί µέρους προσφορές
προϋπολογισµού 65.877,89 € µε ΦΠΑ για την Ανάδειξη προµηθευτή µε
κριτήριο αξιολόγησης που θα ορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4111/2013 κατά τα προβλεπόµενα στον
ΕΚΠΟΤΑ όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισµού θα καθοριστούν από την
Ο.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµητρίου Καΐτσα και έλαβε υπόψη του τις υπ’αριθ.Α-27/2016 & Α-32/2016 του Ν.Π.∆.∆. και
την υπ’αριθ.263/2016 του ∆ήµου Αιγιαλείας, Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.), την υπ’αριθ.41/2016 Μελέτη, την ανάγκη πραγµατοποίησης της ετήσιας προµήθειας τροφίµων, ειδών παντοπωλείου και λοιπών ειδών που πρέπει να διενεργήσει ο ∆ήµος Αιγιαλείας για την κάλυψη
των αναγκών του καθώς και του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός,
Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία» για το έτος 2016, όπως
αυτή συντάχθηκε από την κα Αµαλία Κούρτη, υπάλληλο του ανωτέρω
Τµήµατος, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Φ.Ε.Κ.240/τ.Α/12.12.2012) «Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση
∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων και
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άλλες επείγουσες διατάξεις», που κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.
18/τ.Α/25.01.2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του Ν.
4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση
των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο
«Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις», της Εγκυκλίου 3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε αριθ.πρωτ.11543/26.03.2013, 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»
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,
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:
1)Αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της προµήθειας τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, ελαιολάδου, ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθµούς, τα Κ.Α.
Π.Η. και τα συσσίτια σε άπορους µαθητές της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος 2016, ως ακολούθως:
Α.-Του ∆ήµου Αιγιαλείας ποσού 10.877,89 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Β.-Του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός-Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία του ∆ήµου Αιγιαλείας» ποσού 2.000,00
€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για το Κ.Α.Π.Η. και 53.000,00 € για
τους Παιδικούς Σταθµούς.

6

Α∆Α: 77ΓΣΩ6Χ-Ζ8Ο

2)Της υπ’αριθ.41/2016 Μελέτης που αφορά την προµήθεια τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, οπωροπωλείου, ελαιολάδου, ψαριών, ειδών
αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλείου για τους Παιδικούς Σταθµούς, τα
Κ.Α.Π.Η. και τα συσσίτια σε άπορους µαθητές της Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος 2016,
όπως αυτή συντάχθηκε από την κα Αµαλία Κούρτη, υπάλληλο του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω προµήθειας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα επτά ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (65.877,89 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. σε βάρος των Κ.Α.Ε.15-6481.001 (10.877,89 €), 10-6481.006
(2.000,00 €) και 10-6481.005 (53.000,00 €).
4)Του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω προµήθειας, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε επί
µέρους προσφορές, σύµφωνα µε τις διατάξεις το Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ.18/
τ.Α/25.01.2013) και 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 137/2016.
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.:138
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

Α∆Α: 7Χ2ΛΩ6Χ-Β77

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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Α∆Α: 7Χ2ΛΩ6Χ-Β77

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «προµήθειας οικοδοµικών υλικών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό έκτο (46ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια οικοδοµικών υλικών
προκειµένου ο ∆ήµος Αιγιαλείας να αντιµετωπίσει τις βλάβες που συµβαίνουν στον ∆ήµο Αιγιαλείας (στην πόλη του Αιγίου και τις τοπικές και
δηµοτικές κοινότητες), ήτοι σπασµένα αυλάκια, σπασµένα ρείθρα, µικρά
τοιχία, αποκατάσταση τµηµάτων απροσπέλαστων δρόµων, αποκατάσταση σπασµένων πεζοδροµίων κ.λ.π.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 19.234,75 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι
23.658,74 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23% (4.423,99). Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τον 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
K.A.30-6662.003».
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.26/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Κων/νο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-296/28.01.2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας οικοδοµικών υλικών προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι βλάβες
που παρουσιάζονται στο ∆ήµο Αιγιαλείας, 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.
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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 προµήθειας οικοδοµικών υλικών για
την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού είκοσι
τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων
λεπτών (23.658,74 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6662.003 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό, 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 138/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: 6Ο6ΝΩ6Χ-ΗΤΛ

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.:139
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

Α∆Α: 6Ο6ΝΩ6Χ-ΗΤΛ

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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Α∆Α: 6Ο6ΝΩ6Χ-ΗΤΛ

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «προµήθειας
σκυροδέµατος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό έβδοµο (47ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια σκυροδέµατος για την
κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας (στην πόλη του Αιγίου και
τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες) για το έτος 2016 όπως την επισκευή φθαρµένων τσιµεντόδροµων, αποκατάσταση βλαβών σε οδοστρώµατα κλπ.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 48.780,20 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι
59.999,65 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%. Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τον 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 από τον Κ.Α.Ε.
30-6662.002 ο οποίος αφορά την προµήθεια σκυροδέµατος».
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.7/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Κων/νο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-295/28.01.2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας σκυροδέµατος προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου
Αιγιαλείας, 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 αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι
(26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
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Α∆Α: 6Ο6ΝΩ6Χ-ΗΤΛ

Την έγκριση αναγκαιότητας προµήθειας σκυροδέµατος για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού πενήντα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών
(59.999,65 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει
τον Κ.Α.30-6662.002 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό,
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 139/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: 77ΤΟΩ6Χ-ΒΩΡ

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.:140
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
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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 ασφαλτοµίγµατος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό όγδοο (48ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος για
την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας (στην πόλη του Αιγίου
και τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες) για το έτος 2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 20.592,45 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι
25.328,71 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%. Η προµήθεια θα εκτελεστεί µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε τον 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.306662.004 ο οποίος αφορά την προµήθεια ασφαλτοµίγµατος».
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.25/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Κων/νο Σταυρουλόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-294/28.01.2016
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας ασφαλτοµίγµατος προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας, 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)
«Μετρα 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 αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι έξι
(26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας προµήθειας ασφαλτοµίγµατος για την
κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού είκοσι πέντε
3

Α∆Α: 77ΤΟΩ6Χ-ΒΩΡ

χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδοµήντα ενός λεπτών
(25.328,71 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει
τον Κ.Α.30-6662.004 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό,
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 140/2016.
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.:141
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 για την «Προµήθεια
µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό ένατο (49ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια µεταλλικών κατασκευών προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες στη ∆ηµοτική Ενότητα Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 5.466,00 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι 6.723,18
€ 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.30-7135.003 ο οποίος αφορά την προµήθεια µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Αιγίου».
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.15/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-344/01.02.2016 Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας µεταλλικών
κατασκευών προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας κατά το έτος 2016, 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 των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου,
2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «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 τέσσερις (24) ψήφους υπέρ και τριών
(3) κατά,
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Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της προµήθειας µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών
(4.998,72 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον
Κ.Α.30-7135.003 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 141/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: Ω7Ι3Ω6Χ-ΡΤΦ

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.:142
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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Α∆Α: Ω7Ι3Ω6Χ-ΡΤΦ

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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Α∆Α: Ω7Ι3Ω6Χ-ΡΤΦ

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προµήθεια
µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό (50ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια µεταλλικών κατασκευών προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 1.264,00 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι 1.554,97
€ 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.30-7135.004 ο οποίος αφορά την προµήθεια µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
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.18/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-346/01.02.2016 Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας µεταλλικών
κατασκευών προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας κατά το έτος 2016, 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 των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «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 τέσσερις (24) ψήφους υπέρ
και τριών (3) κατά,
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Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της προµήθειας µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού χιλίων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (1.554,97
€) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.307135.004 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 142/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4
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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.:143
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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Α∆Α: 7ΕΣ2Ω6Χ-ΖΓ0

Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προµήθεια
µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό πρώτο (51ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια µεταλλικών κατασκευών προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Αιγείρας - Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2016.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός για την προµήθεια αυτή ανέρχεται
στις 4.064,00 € και η απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση είναι 4.998,72
€ 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.30-7135.005 ο οποίος αφορά την
προµήθεια µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας».
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.16/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Πολιτικό Μηχανικό της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.Α-345/01.02.2016 Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας µεταλλικών
κατασκευών προκειµένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αιγείρας-Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας κατά το έτος 2016,
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 στηριξης 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 των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κων/νου
Παπακωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι δηλώνουν «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 τέσσερις (24) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
3
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Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας της προµήθειας µεταλλικών κατασκευών ∆.Ε. Αιγείρας-Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών (4.998,72 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-7135.005 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 143/2016.
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.:145
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
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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)

2
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας για την «Προµήθεια
ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό τρίτο (53ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει Τεχνική Έκθεση που αφορά την «Προµήθεια ειδών
διατροφής αδέσποτων ζώων», όπως αυτή συντάχθηκε από την κα Χρυσούλα Χρηστιά, Γεωπόνο Τ.Ε. του Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία
έχει ως εξής:
«Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την Προµήθεια ειδών διατροφής (ξηρά τροφή) για τη σίτιση αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Αιγιαλείας
µε τη χρήση κατάλληλων ταϊστρών στο φυσικό τους περιβάλλον, έως ότου µεταφερθούν σε κατάλληλους χώρους φιλοξενίας. Η σίτισή τους θα
περιλαµβάνει ξηρά τροφή και κονσέρβες.
Η συνολική δαπάνη της προµήθειας εκτιµάται στα 8.454.46 € και
1.944,53 € για 23% Φ.Π.Α. συνολικά 10.398.99 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%). Η παραπάνω προµήθεια θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.
Τ.Α. και Ν.4281/2014.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές και
να παραδώσει τις ποσότητες που θα του ζητηθούν από το Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης, εντός 5 ηµερών ξεκινώντας από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Η «Προµήθεια ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων» ποσού
10.399,99 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, είναι εγγεγραµµένη
στον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2016 µε Κ.Α.15-6699.001».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική
Έκθεση που έχει συντάξει η κα Χρυσούλα Χρηστιά, Γεωπόνος Τ.Ε. του
Αυτοτελούς Τµήµατος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.Α-375/19.
02.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης
της προµήθειας ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων, 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)∆ηµή-
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τριος 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 προµήθειας ειδών διατροφής αδέσποτων ζώων, προϋπολογισµού δέκα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (10.398.99 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.15-6699.001 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» 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 145/2016.
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.:146
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
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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 προµήθειας λαµπτήρων-ηλεκτρολογικού υλικού του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) 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 προµήθειας λαµπτήρων-ηλεκτρολογικού υλικού του ∆ήµου Αιγιαλείας συνολικού κόστους εβδοµήντα
τριών χιλιάδων και οκτακόσιων ευρώ (73.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που βαρύνει τον Κ.Α.20-6662.001 κατά 50.000,00 €
και τον Κ.Α.20-6662.002 κατά 23.800,00 € του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2016.
Η εν λόγω προµήθεια θα γίνει µε ΠΡΟΧΕΙΡΟ επί µέρους µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη προσφορά και
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.10 και 23 παρ.4, 5 και 6 του
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφ. Υπ. Εσωτ.11389/93) περί «ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ».
Η παραπάνω προµήθεια κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη µε σκοπό την αντιµετώπιση εκτεταµένων βλαβών ηλεκτροφωτισµού».
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. 48/2016 Μελέτη, όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ
Χρήστο Λιοφάγο Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., υπάλληλο της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, τις υπ’αριθ. Α-369 και Α-370/
17.02.2016 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη πραγµατοποίησης της προµήθειας λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού προκειµένου
να αντιµετωπιστούν οι εκτεταµένες βλάβες ηλεκτροφωτισµού που
προκύπτουν, 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα 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
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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,
Αποφασίζει
Την έγκριση αναγκαιότητας προµήθειας λαµπτήρων-ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, προϋπολογισµού εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακόσιων ευρώ (73.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23%, που θα βαρύνει τους Κ.Α.20-6662.001
κατά 50.000,00 € και 20-6662.002 κατά 23.800,00 € προϋπολογισµού
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016 και η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο επί µέρους µειοδοτικό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.10
του άρθρου 3 και των παρ.4, 5 & 6 του άρθρου 23 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 146/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

