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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 166
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσό1
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πουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο: «Προέκταση της SR047-R-SR047-RA και ακόµα του SR058L και αντικατάσταση παλιάς γέφυρας Σελινούντα».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ.
∆ηµητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια ερωτήµατος που υπέβαλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο
πρώην ∆ήµαρχος κ. Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος σχετικά µε τη κατασκευή των SR της Ολυµπίας Οδού που συνδέουν το νοσοκοµείο Αιγίου
µε την Εθνική Οδό και τους πρώην ∆ήµους ανατολικά του Αιγίου, ∆ιακοπτού και δυτικά του Αιγίου µε τον τέως ∆ήµο Συµπολιτείας.
Από το ύψος του Μεγανίτη όρια ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης και ανατολικά µε τη τοπική κοινότητα Σελινούντα. Σε έρευνα που
πραγµατοποιήσαµε διαπιστώνουµε ότι η SR της Ολυµπίας Οδού που θα
εξυπηρετούσαν το νοσοκοµείο Αιγίου το οποίο εκτός των υπηρεσιών Υγείας που προσφέρει στους πολίτες του ∆ήµου Αιγιαλείας αλλά και της
ευρύτερης περιοχής έχει χαρακτηριστεί και ως κέντρο εξυπηρέτησης
τραυµατιών από πιθανά τροχαία ατυχήµατα της Ολυµπίας Οδού.
Με την προέκταση-κατασκευής των SR θα υπάρχει άµεση πρόσβαση στο νοσοκοµείο Αιγίου για όλους τους πολίτες των πρώην ∆ήµων
Αιγιαλείας, Ακράτας, ∆ιακοπτού από ανατολικά του Αιγίου και δυτικά από τους πρώην ∆ήµους Συµπολιτείας και Ερινεού.
Ο χρόνος προσέλευσης στο νοσοκοµείο µε τη προέκταση των SR
θα µειωθεί σηµαντικά διότι τα ασθενοφόρα και οι πολίτες προσέρχονται
στο νοσοκοµείο θα έχουν άµεση πρόσβαση σε αυτό αποφεύγοντας την
µέχρι σήµερα διέλευσή τους µέσα από τη πόλη του Αιγίου. Ο χρόνος αυτός είναι πολλές φορές σηµαντικός για τη ζωή των πολιτών. Επίσης η επέκταση των SR και η αντικατάσταση της γέφυρας Σελινούντα θα εξυπηρετήσουν όλους τους πολίτες που κινούνται από και προς την επαρχιακή
οδό Αιγίου-Πτέρης, Αιγίου-Κούµαρι-Χατζή-∆άφνες-Παρασκευή, Αιγίου
-Μαυρίκι-Μελίσσια και Αιγίου-Κουνινάς.
Κρίνουµε απαραίτητο να ζητηθεί από το υπουργείο υποδοµών να
συνεχιστεί το έργο επέκτασης των SR047-R-SR047-RA και ακόµα το
SR058L της Ολυµπίας Οδού και η αντικατάσταση της παλιάς γέφυρας
Σελινούντα.
Υπενθυµίζουµε ότι στο τµήµα επέκτασης των SR έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες και έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις.
Παρακαλώ όπως εντάξετε το θέµα λόγω της σοβαρότητάς του κατεπείγοντος στα θέµατα προηµερήσιας διάταξης για συζήτηση και λήψη
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απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη συνεδρίαση που θα πραγµατοποιηθεί στις 10/05/2017».
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 ανάγκη προέκτασης των SR και την αντικατάσταση της παλαιάς
γέφυρας Σελινούντα, δεδοµένου ότι αφενός µεν θα επιτευχθεί άµεση πρόσβαση στο Νοσοκοµείο Αιγίου, τόσο από τους δηµότες όσο και από τα
ασθενοφόρα οχήµατα που µεταφέρουν τραυµατίες από πιθανά τροχαία ατυχήµατα της Ολυµπίας Οδού και αφετέρου θα εξυπηρετηθούν όλοι όσοι
κινούνται από και προς την επαρχιακή οδό που συνδέει το Αίγιο µε τις
Τοπικές Κοινότητές του, το γεγονός ότι στο τµήµα επέκτασης των SR έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από την ψήφιση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 2)∆ηµήτριος
Καλαµίδας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Να ζητήσει από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών τη συνέχιση του έργου επέκτασης των SR047-R-SR047-RA και SR058L της Ολυµπίας Οδού, καθώς επίσης και την αντικατάσταση της παλαιάς γέφυρας Σελινούντα του ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να επιτευχθεί αφενός µεν η άµεση πρόσβαση στο Νοσοκοµείο Αιγίου, τόσο από τους δηµότες, όσο και από τα ασθενοφόρα οχήµατα που θα µεταφέρουν τραυµατίες από πιθανά τροχαία ατυχήµατα της Ολυµπίας Οδού, αφετέρου δε η
εξυπηρέτηση όσων κινούνται από και προς την επαρχιακή οδό που συνδέει το Αίγιο µε τις Τοπικές Κοινότητές του, λαµβανοµένου υπόψη ότι
στο τµήµα επέκτασης των SR έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες και
έχουν συντελεστεί οι απαλλοτριώσεις.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 166/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Μαΐου 2017

Απόφαση 186
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Θεοφάνη Σταυρόπουλο,
15)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 17)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη,
20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Θεοφάνη
Σπηλιόπουλο, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Χρήστο Γούτο, 25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 28)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) Μαΐου 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.13598/03.05.2017, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του
∆ήµου, 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: ΩΑΧ0Ω6Χ-5ΤΥ

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ.Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,
4)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.Πτέρης, 5)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα, 6)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 7)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.∆αφνών, 8)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 9)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Γεώργιος Ντίνος, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.163 έως και 225)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 3 Α.Π.Ε. και 2 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του
έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης της παραλίας µε την άνω πόλη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Ανδρέας Θ. Τσιγκρής, Πολιτικός Μηχανικός µε Α’ Βαθµό, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
3. Τον εγκεκριµένο (υπ’ αριθ.357/2015 απόφ. ∆.Σ. Αιγιαλείας
Α.∆.Α.: Ω3Ψ0Ω6Χ-5Ω1) 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης της παραλίας µε την άνω πόλη» [MIS5000887] του ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο εκτελείται σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.42/2012 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και Ανάδοχο την Κ/Ξ «Μ.Λαζάρου & Συνεργάτες Ε.Ε.-ΕΜΒΑΣΗ Α.Τ.Ε.Σ.Ε.».
4. Τον εγκεκριµένο (υπ’ αριθ.464/25-8-2016 απόφ. ∆.Σ. Αιγιαλείας
Α.∆.Α.: 7Ψ52Ω6Χ-4ΕΡ) 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης της παραλίας µε την άνω πόλη» [MIS5000887] του ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο εκτελείται σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.42/2012 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και Ανάδοχο την Κ/Ξ «Μ.Λαζάρου & Συνεργάτες Ε.Ε.-ΕΜΒΑΣΗ Α.Τ.Ε.Σ.Ε.».
5. Τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
Αρχικής Σύµβασης του παραπάνω έργου.
6.Το υπ’ αριθ.πρωτ.64/29-03-2017 έγγραφο του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, µε το οποίο
µας διαβιβάστηκε η γνωµοδότηση «υπέρ της έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε. και
του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέµατος υπό την αίρεση της σύµφωνης γνώµης της Ε.Υ.∆.Ε.Π./Π.∆.Ε.» στη συνεδρίαση της 27-03-2017
(Θέµα 19ο).
7. Το υπ’ αριθ.πρωτ.7933/8-3-2017 έγγραφο της ∆/νουσας Υπηρεσίας, µε το οποίο διαβιβάστηκε ο παρών 3ος Α.Π.Ε. στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. της Π.∆.Ε. για τη διατύπωση γνώµης της επ’ αυτού,
παράλληλα µε την ηλεκτρονική υποβολή του στο Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α.,
8. Την υπ’ αριθ.πρωτ.1759/2017 σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. της Π.∆.Ε.
Εισηγούµαι
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Α)Την έγκριση του 3 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, για την ανάλωση
απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλµάτων της προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών
της εργολαβίας προέκυψε µείωση συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών
αυτών ή ορισµένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη
µείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08,
που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των
2.163.045,72 € και αναλύεται σε δαπάνη εργασιών 1.675.204,46 €, αξία
σφάλτου 4.435,09 €, αναθεώρηση 67.061,41 € και Φ.Π.Α. 415.028,26 €
(αναλυτικότερα: δαπάνη για Φ.Π.Α.23% 402.044,92 € και επιπλέον δαπάνη λόγω µεταβολής Φ.Π.Α. από 23% σε 24% 12.984,24 €) και είναι σε
ισοζύγιο µε τη δαπάνη της αρχικής σύµβασης προ Φ.Π.Α. λόγω όµως µεταβολής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% προβλέπεται επιπλέον δαπάνη
12.984,24 €.
Β)την έγκριση του 2ου Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος
Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των παρ.6 και 7 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008
και περιλαµβάνει οκτώ (8) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την
άρτια 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 τον τρίτο (3ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το δεύτερο (2ο) Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης
της παραλίας µε την άνω πόλη», την Αιτιολογική Έκθεση, την υπ’ αριθ.
πρωτ.1759/2017 σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Ε.Π. της Π.∆.Ε., καθώς επίσης και τις διατάξεις των παρ.3 & 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Ευστράτιος
Βαρδάκης και 5)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
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Την έγκριση:
1)Του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)
Αρχικής Σύµβασης του έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης της παραλίας µε την άνω πόλη», σύµφωνα µε
τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για την ανάλωση απροβλέπτων δαπανών λόγω παραλείψεων ή σφαλµάτων της
προµέτρησης της µελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής καθώς και
για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των
εργασιών της εργολαβίας προέκυψε µείωση συµβατικών ποσοτήτων των
εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη µείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ.4 του άρθρου 57 του
Ν.3669/2008, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα
του έργου.
Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των
2.163.045,72 € και αναλύεται σε δαπάνη εργασιών 1.675.204,46 €, αξία
σφάλτου 4.435,09 €, αναθεώρηση 67.061,41 € και Φ.Π.Α. 415.028,26 €
(αναλυτικότερα: δαπάνη για Φ.Π.Α.23% 402.044,92 € και επιπλέον δαπάνη λόγω µεταβολής Φ.Π.Α. από 23% σε 24% 12.984,24 €) και είναι σε
ισοζύγιο µε τη δαπάνη της αρχικής σύµβασης προ Φ.Π.Α. λόγω όµως µεταβολής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% προβλέπεται επιπλέον δαπάνη
12.984,24 €.
2)Του δεύτερου (2ου) Πρωτόκολλου Κανονισµού Τιµών Μονάδος
Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου «Ανάπλαση παραλιακής
ζώνης και αισθητική αναβάθµιση σύνδεσης της παραλίας µε την άνω πόλη», που συντάχθηκε µε βάση τις διατάξεις των παρ.6 και 7 του άρθρου
57 του Ν.3669/2008 και περιλαµβάνει οκτώ (8) νέες εργασίες που κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 186/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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