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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 316
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. Για την «Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
∆.Ε. Αιγείρας» δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση αναγκαιότητας, λόγω
συγγνωστής πλάνης εκ του Ν.4412/16 που δεν προβλέπει τη λήψη απόφασης αιτιολόγησης της αναγκαιότητας από την οποία να καταδεικνύεται
η αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου. ∆εδοµένου ότι
η διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγείρας» βρίσκεται ακόµα στο σταδιο του διαγωνισµού, το ∆.Σ. δύναται να λάβει την σχετική απόφαση αναγκαιότητας πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης.
Έτσι, σύµφωνα µε την µελέτη 11/17 της τεχνικής υπηρεσίας η παροχή 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 2017 καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων κατά την διάρκεια της
χειµερινής περιόδου 2017-18, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη,
έτσι 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 γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.α., σε
οποιαδήποτε θέση υποδειχθεί από τους Προέδρους των Τ.Κ., τον Αντιδήµαρχο της ∆.Ε. και την αρµόδια υπηρεσία.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών µε τα κάτωθι µηχανικά µέσα
(CPV : 45233141-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα-φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
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δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
2. Αποχιονισµός οδών µε χρήση των κάτωθι µηχανικών µέσων
(CPV : 90620000-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα - φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
Με την αρ.πρ.6949/03-03-2017 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 υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της
∆.Ε. ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων,
άρση καταπτώσεων, αποχιονισµών και είναι αναγκαία η ανάθεση 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 2017 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2017-18 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, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της
παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγείρας» σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.
Ο προϋπολογισµός µελέτης της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο
ποσό των 59.510,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 73.792,40 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) που
θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.024 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους. Η ανωτέρω εργασία πραγµατοποιείται µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
τηας αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου
και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.11/2017 Μελέτης
που αφορά την υπηρεσία µε τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Αιγείρας», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-806/20.03.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την υπ’ αριθ.πρωτ.6949/03.03.2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου
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Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µε συνοπτικό διαγωνισµό λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα
που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η
οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα αλλά και πεζούς,
προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», των άρθρων 116 και 117
του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 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 Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και
5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου, 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 µε είκοσι µία (21)
ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)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, καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων, µε
µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα
οχήµατα και πεζούς, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, δεδοµένου ότι
το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος
δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών
Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για
την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
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2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
116 & 117 του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (73.792,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.024 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017 µε χρηµατοδότηση από δηµοτικούς πόρους.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία καθορίζεται κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου
2017-2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 316/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 317
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. Για την «Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
∆.Ε. Αιγίου» δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση αναγκαιότητας, λόγω
συγγνωστής πλάνης εκ του Ν.4412/16 που δεν προβλέπει τη λήψη απόφασης αιτιολόγησης της αναγκαιότητας από την οποία να καταδεικνύεται
η αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου. ∆εδοµένου ότι
η διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου» βρίσκεται ακόµα στο στάδιο
του διαγωνισµού, το ∆.Σ. δύναται να λάβει την σχετική απόφαση αναγκαιότητας πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης.
Έτσι, σύµφωνα µε την µελέτη 14/17 της τεχνικής υπηρεσίας η παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου αφορά
στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των
αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2017 καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων κατά την διάρκεια της
χειµερινής περιόδου 2017-18, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη,
έτσι 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 γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.α., σε
οποιαδήποτε θέση υποδειχθεί από τους Προέδρους των Τ.Κ., τον Αντιδήµαρχο της ∆.Ε. και την αρµόδια υπηρεσία.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών µε τα κάτωθι µηχανικά µέσα
(CPV : 45233141-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα-φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
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δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
2. Αποχιονισµός οδών µε χρήση των κάτωθι µηχανικών µέσων
(CPV : 90620000-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα - φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
Με την αρ.πρ.6949/03-03-2017 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 υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της
∆.Ε. ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων,
άρση καταπτώσεων, αποχιονισµών και είναι αναγκαία η ανάθεση 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 2017 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2017-18 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, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της
παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου» σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.
Ο προϋπολογισµός µελέτης της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο
ποσό των 59.510,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 73.792,40 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) που
θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.027 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους. Η ανωτέρω εργασία πραγµατοποιείται µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
τηας αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου
και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.14/2017 Μελέτης
που αφορά την υπηρεσία µε τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Αιγίου», όπως αυτή συντάχθηκε από κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την
υπ’ αριθ.Α-804/20.03.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.6949/03.03.2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-
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Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µε
συνοπτικό διαγωνισµό λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή
δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η οµαλή
προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα αλλά και πεζούς, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
των περιοχών αυτών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 61 του
Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», των άρθρων 116 και 117 του Ν.4412/
2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/
25/ΕΕ)», του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 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 Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και
5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου, 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 µε είκοσι µία (21)
ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου» ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά στις απαιτούµενες
ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών,
καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων
παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, δεδοµένου ότι
το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος
δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών
Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για
την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
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2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
116 & 117 του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (73.792,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.027 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017 µε χρηµατοδότηση από δηµοτικούς πόρους.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία καθορίζεται κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου
2017-2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 317/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 318
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. Για την «Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
∆.Ε. Ακράτας» δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση αναγκαιότητας, λόγω
συγγνωστής πλάνης εκ του Ν.4412/16 που δεν προβλέπει τη λήψη απόφασης αιτιολόγησης της αναγκαιότητας από την οποία να καταδεικνύεται
η αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου. ∆εδοµένου ότι
η διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας» βρίσκεται ακόµα στο στάδιο του διαγωνισµού, το ∆.Σ. δύναται να λάβει την σχετική απόφαση αναγκαιότητας πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης.
Έτσι, σύµφωνα µε την µελέτη 12/17 της τεχνικής υπηρεσίας η παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας αφορά
στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των
αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2017 καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων κατά την διάρκεια της
χειµερινής περιόδου 2017-18, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη,
έτσι 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 γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.α., σε
οποιαδήποτε θέση υποδειχθεί από τους Προέδρους των Τ.Κ., τον Αντιδήµαρχο της ∆.Ε. και την αρµόδια υπηρεσία.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών µε τα κάτωθι µηχανικά µέσα
(CPV : 45233141-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα-φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
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δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
2. Αποχιονισµός οδών µε χρήση των κάτωθι µηχανικών µέσων
(CPV : 90620000-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα - φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
Με την αρ.πρ.6949/03-03-2017 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 υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της
∆.Ε. ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων,
άρση καταπτώσεων, αποχιονισµών και είναι αναγκαία η ανάθεση 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 2017 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2017-18 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, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της
παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας» σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.
Ο προϋπολογισµός µελέτης της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο
ποσό των 59.510,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 73.792,40 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) που
θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.025 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους. Η ανωτέρω εργασία πραγµατοποιείται µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
τηας αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου
και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.12/2017 Μελέτης
που αφορά την υπηρεσία µε τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Ακράτας», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-806/20.03.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την υπ’ αριθ.πρωτ.6949/03.03.2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου
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Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µε συνοπτικό διαγωνισµό λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα
που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η
οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα αλλά και πεζούς,
προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», των άρθρων 116 και 117
του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 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 Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και
5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου, 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 µε είκοσι µία (21)
ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας ∆.Ε. Ακράτας» ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών, καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων, µε
µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα
οχήµατα και πεζούς, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, δεδοµένου ότι
το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος
δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών
Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για
την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
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2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
116 & 117 του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (73.792,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.025 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017 µε χρηµατοδότηση από δηµοτικούς πόρους.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία καθορίζεται κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου
2017-2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 318/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 319
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. Για την «Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
∆.Ε. ∆ιακοπτού» δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση αναγκαιότητας, λόγω συγγνωστής πλάνης εκ του Ν.4412/16 που δεν προβλέπει τη λήψη απόφασης αιτιολόγησης της αναγκαιότητας από την οποία να καταδεικνύεται η αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου. ∆εδοµένου ότι η διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού» βρίσκεται ακόµα στο στάδιο του διαγωνισµού, το ∆.Σ. δύναται να λάβει την σχετική
απόφαση αναγκαιότητας πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης.
Έτσι, σύµφωνα µε την µελέτη 13/17 της τεχνικής υπηρεσίας η παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού αφορά
στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των
αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2017 καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων κατά την διάρκεια της
χειµερινής περιόδου 2017-18, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη,
έτσι 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 γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.α., σε
οποιαδήποτε θέση υποδειχθεί από τους Προέδρους των Τ.Κ., τον Αντιδήµαρχο της ∆.Ε. και την αρµόδια υπηρεσία.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών µε τα κάτωθι µηχανικά µέσα
(CPV : 45233141-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα-φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
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δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
2. Αποχιονισµός οδών µε χρήση των κάτωθι µηχανικών µέσων
(CPV : 90620000-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα - φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
Με την αρ.πρ.6949/03-03-2017 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 υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της
∆.Ε. ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων,
άρση καταπτώσεων, αποχιονισµών και είναι αναγκαία η ανάθεση 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 2017 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2017-18 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, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της
παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού» σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.
Ο προϋπολογισµός µελέτης της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο
ποσό των 59.510,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 73.792,40 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) που
θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.026 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους. Η ανωτέρω εργασία πραγµατοποιείται µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
τηας αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου
και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.13/2017 Μελέτης
που αφορά την υπηρεσία µε τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
∆ιακοπτού», όπως αυτή συντάχθηκε από κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την
υπ’ αριθ.Α-805/20.03.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.)
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.πρωτ.6949/03.03.2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-
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Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µε
συνοπτικό διαγωνισµό λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή
δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η οµαλή
προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα αλλά και πεζούς, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι
των περιοχών αυτών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 61 του
Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», των άρθρων 116 και 117 του Ν.4412/
2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/
25/ΕΕ)», του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 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 Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και
5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου, 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 µε είκοσι µία (21)
ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας ∆.Ε. ∆ιακοπτού» ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών
οδών, καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων, µε
µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα
οχήµατα και πεζούς, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, δεδοµένου ότι
το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος
δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών
Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για
την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
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2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
116 & 117 του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (73.792,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.026 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017 µε χρηµατοδότηση από δηµοτικούς πόρους.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία καθορίζεται κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου
2017-2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 319/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 320
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. Για την «Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
∆.Ε. Ερινεού» δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση αναγκαιότητας, λόγω
συγγνωστής πλάνης εκ του Ν.4412/16 που δεν προβλέπει τη λήψη απόφασης αιτιολόγησης της αναγκαιότητας από την οποία να καταδεικνύεται
η αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου. ∆εδοµένου ότι
η διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού» βρίσκεται ακόµα στο στάδιο του διαγωνισµού, το ∆.Σ. δύναται να λάβει την σχετική απόφαση αναγκαιότητας πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης.
Έτσι, σύµφωνα µε την µελέτη 16/17 της τεχνικής υπηρεσίας η παροχή υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού αφορά
στις απαιτούµενες ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των
αγροτικών οδών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2017 καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων κατά την διάρκεια της
χειµερινής περιόδου 2017-18, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη,
έτσι 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 γαλακτοκοµικών προϊόντων κ.α., σε
οποιαδήποτε θέση υποδειχθεί από τους Προέδρους των Τ.Κ., τον Αντιδήµαρχο της ∆.Ε. και την αρµόδια υπηρεσία.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών µε τα κάτωθι µηχανικά µέσα
(CPV : 45233141-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα-φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
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δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
2. Αποχιονισµός οδών µε χρήση των κάτωθι µηχανικών µέσων
(CPV : 90620000-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα - φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
Με την αρ.πρ.6949/03-03-2017 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 υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της
∆.Ε. ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων,
άρση καταπτώσεων, αποχιονισµών και είναι αναγκαία η ανάθεση 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 2017 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2017-18 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, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της
παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού» σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.
Ο προϋπολογισµός µελέτης της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο
ποσό των 59.510,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 73.792,40 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) που
θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.029 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους. Η ανωτέρω εργασία πραγµατοποιείται µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
τηας αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου
και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.13/2017 Μελέτης
που αφορά την υπηρεσία µε τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Ερινεού», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-808/20.03.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την υπ’ αριθ.πρωτ.6949/03.03.2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου
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Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µε συνοπτικό διαγωνισµό λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα
που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η
οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα αλλά και πεζούς,
προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», των άρθρων 116 και 117
του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 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 Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και
5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου, 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 µε είκοσι µία (21)
ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας της «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής
οδοποιίας ∆.Ε. Ερινεού» ∆ήµου Αιγιαλείας που αφορά στις απαιτούµενες
ενέργειες για την πλήρη συντήρηση και µόρφωση των αγροτικών οδών,
καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων
παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, δεδοµένου ότι
το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος
δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών
Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για
την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
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2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
116 & 117 του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (73.792,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.029 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017 µε χρηµατοδότηση από δηµοτικούς πόρους.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία καθορίζεται κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου
2017-2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 320/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 321
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. Για την «Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας
∆.Ε. Συµπολιτείας» δεν έχει ληφθεί η σχετική απόφαση αναγκαιότητας,
λόγω συγγνωστής πλάνης εκ του Ν.4412/16 που δεν προβλέπει τη λήψη
απόφασης αιτιολόγησης της αναγκαιότητας από την οποία να καταδεικνύεται η αδυναµία εκτέλεσης υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου. ∆εδοµένου ότι η διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας» βρίσκεται
ακόµα στο στάδιο του διαγωνισµού, το ∆.Σ. δύναται να λάβει την σχετική απόφαση αναγκαιότητας πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης.
Έτσι, σύµφωνα µε την µελέτη 15/17 της τεχνικής υπηρεσίας η παροχή 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 2017 καθώς και
τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση φαινοµένων παγετού,
τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων κατά την διάρκεια
της χειµερινής περιόδου 2017-18, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, έτσι 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 γαλακτοκοµικών προϊόντων
κ.α., σε οποιαδήποτε θέση υποδειχθεί από τους Προέδρους των Τ.Κ., τον
Αντιδήµαρχο της ∆.Ε. και την αρµόδια υπηρεσία.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
1. Συντήρηση και µόρφωση οδών µε τα κάτωθι µηχανικά µέσα
(CPV : 45233141-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα-φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
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δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
2. Αποχιονισµός οδών µε χρήση των κάτωθι µηχανικών µέσων
(CPV : 90620000-9)
α. Λαστιχοφόρο Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β. Εκσκαφέα - φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω.
γ. ∆ιαµορφωτήρα - ισοπεδωτήρα παντός τύπου.
δ. Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου.
Με την αρ.πρ.6949/03-03-2017 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 υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της
∆.Ε. ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων,
άρση καταπτώσεων, αποχιονισµών και είναι αναγκαία η ανάθεση 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 2017 καθώς και τη
χειµερινή περίοδο 2017-18 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, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την αναγκαιότητα της
παρεχόµενης Υπηρεσίας «Παροχής Υπηρεσίας συντήρησης αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας» σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011.
Ο προϋπολογισµός µελέτης της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται στο
ποσό των 59.510,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 73.792,40 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.24%) που
θα καλυφθεί από τον κωδικό Κ.Α.30-6262.028 του προϋπολογισµού έτους 2017 του ∆ήµου Αιγιαλείας µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς Πόρους. Η ανωτέρω εργασία πραγµατοποιείται µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
τηας αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου
και έλαβε υπόψη του την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.15/2017 Μελέτης
που αφορά την υπηρεσία µε τίτλο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Συµπολιτείας», όπως αυτή συντάχθηκε από κ. Ηλία Ντόκο, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ.Α-803/20.03.2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
(Α.Α.Υ.) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
την υπ’ αριθ.πρωτ.6949/03.03.2017 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου
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Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µε συνοπτικό διαγωνισµό λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, αφενός µεν διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα
που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων των Τοπικών Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων, αφετέρου δε πρέπει να επιτευχθεί η αποκατάσταση βατότητας και η
οµαλή προσπελασιµότητα από τροχοφόρα οχήµατα αλλά και πεζούς,
προκειµένου να έχουν πρόσβαση στα κτήµατά τους οι αγρότες και οι
κτηνοτρόφοι των περιοχών αυτών, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», των άρθρων 116 και 117
του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.
06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» 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 Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και
5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου, 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 µε είκοσι µία (21)
ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)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, καθώς και τον αποχιονισµό των δρόµων, την αντιµετώπιση
φαινοµένων παγετού, τον απεγκλωβισµό οχηµάτων και άρση καταπτώσεων, µε µηχανικά µέσα σε κάθε είδους εδάφη, προκειµένου να επιτευχθεί αποκατάσταση βατότητας και οµαλή προσπελασιµότητα αυτών από
τροχοφόρα οχήµατα και πεζούς, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας,
δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος δεν επαρκούν για άµεση και ταυτόχρονη συντήρηση όλων
των Τοπικών Κοινοτήτων της εν λόγω ∆ηµοτικής Ενότητας ή δεν είναι
κατάλληλα για την συντήρηση των αγροτικών δρόµων.
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2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
116 & 117 του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (73.792,40 €) συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α.24%, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.028 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017 µε χρηµατοδότηση από δηµοτικούς πόρους.
4)Της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας, η οποία καθορίζεται κατά την διάρκεια της χειµερινής περιόδου
2017-2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 321/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 322
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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.21444/05.07.2017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος 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.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση αναγκαιότητας της «Παροχής υπηρεσίας συµβούλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) 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 ∆ήµος Αιγιαλείας εκπονεί µελέτη για την υποβολή πρότασης
για χρηµατοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα»,
Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος-Μετάβαση σε
οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» και συγκεκριµένα στο Πρόγραµµα µε
τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της περιφέρειας» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η µελέτη προς υποβολή για χρηµατοδότηση έχει τίτλο «Ανάπλαση
εµπορικού κέντρου Αιγίου» και αφορά στην ανάπλαση τµηµάτων του κεντρικού πυρήνα της πόλης του Αιγαίου κατ’ επέκταση των ήδη διαµορφωµένων.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου λόγω µεγάλης µείωσης του τεχνικού προσωπικού αδυνατεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, συµπλήρωσης και προσαρµογής των µελετών προκειµένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις απαιτούµενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες ώστε να θεωρούνται ώριµες και να µπορούν να υποβληθούν για
χρηµατοδότηση.
Επί πλέον το υπάρχον τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας, δεν έχει
την τεχνογνωσία για να µπορέσει να ανταποκριθεί στους στόχους που θέτει το πρόγραµµα, και πρέπει να καλύπτει η αρχιτεκτονική λύση της προτεινόµενης αστικής ανάπλασης στο εµπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης του Αιγίου, οι οποίοι επικεντρώνονται στα εξής:
1.
Μείωση του φαινοµένου της θερµικής αστικής νησίδας για τη βελτίωση του βιοκλίµατος στην αστική περιοχή.
2.
Ανάληψη δράσης για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
3.
Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, προώθηση µέτρων περιορισµού του θορύβου κ.λπ.
4.
Εν γένει Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
Προκειµένου να υποβοηθηθούν οι τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου
αλλά και η ∆ηµοτική αρχή για την έγκαιρη ολοκλήρωση της κύριας µελέτης και των υποστηρικτικών της, της οριστικοποίησης του οικονοµικού
αντικειµένου του έργου και της εξασφάλισης των εγκρίσεων των άλλων
υπηρεσιών, προτίθεται ο ∆ήµος να αναθέσει τις υπηρεσίες αυτές σε εξωτερικό συνεργάτη, µε την απαραίτητη εµπειρία και επιστηµονική κατάρτιση, αλλά και µε ιδιαίτερη γνώση των συνθηκών της πόλης και γενικότερα της Περιφέρειας.
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Η ανάθεση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών, για τον σκοπό αυτόν, θεωρείται σκόπιµη και αναγκαία.
Αναλυτικότερα η παροχή Υπηρεσίας Τεχνικών και λοιπών Επιστηµονικών Υπηρεσιών που επιθυµεί να αναθέσει ο ∆ήµος, αποσκοπεί στην
υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής αρχής για την ολοκλήρωση των µελετών και την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίµανσης του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου».
Το έργο αυτό περιλαµβάνει εργασίες αισθητικής και λειτουργικής
αποκατάστασης και εξοπλισµού τµηµάτων κοινοχρήστων χώρων του κεντρικού πυρήνα της πόλης κατ’ επέκταση των ήδη διαµορφωµένων τµηµάτων, και συγκεκριµένα περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα:
•
Πλατεία Αγίας Λαύρας.
•
Οδός Γερµανού από τη συµβολή της µε την οδό Κλ. Οικονόµου
έως τη συµβολή της µε την οδό Ασηµάκη Φωτήλα.
•
Οδός Ζαΐµη από τη συµβολή της µε την οδό Κλ. Οικονόµου έως τη
συµβολή της µε την οδό Ασηµάκη Φωτήλα.
•
Οδός Ερµού από τη συµβολή της µε την οδό Κλ. Οικονόµου έως
τη συµβολή της µε την οδό Πολυχρονιάδη.
•
Οδός Μητροπόλεως από το τέλος της υφιστάµενης ανάπλασης
(κατάστηµα Jumbo) έως τη συµβολή της µε την οδό Σολωµού.
•
Πλατεία Βάλφουρ (τρίγωνη πλατεία).
•
Οδός Κλ. Οικονόµου από την συµβολή της µε την οδό Βάλφουρ
έως τη συµβολή της µε την οδό Ασηµάκη Φωτήλα.
•
Οδός Ασηµάκη Φωτήλα από την συµβολή της µε την οδό Κλ. Οικονόµου έως τη συµβολή της µε την οδό Βάλφουρ.
•
Οδός Βάλφουρ από την συµβολή της µε την οδό Κλ. Οικονόµου
έως τη συµβολή της µε την οδό Ασηµάκη Φωτήλα.
Οι µελέτες που πρέπει να ελεγχθούν και να συµπληρωθούν είναι:
Μελέτη ανάπλασης-διαµορφώσεων και χωροθέτησης-σχεδιασµού
λειτουργικών εσοχών και αστικού εξοπλισµού
Μελέτη ηλεκτροφωτισµού
Μελέτη φυτεύσεων
Μελέτη άρδευσης
Οικονοµικά τεύχη
Οι εγκρίσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν, εκτός των εγκρίσεων
των αντίστοιχων Υπηρεσιών και Επιτροπών του ∆ήµου, είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής:
- Έγκριση αρχαιολογικών Υπηρεσιών
- Έγκριση Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής
- Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Ο Τεχνικός Σύµβουλος θα συµβάλλει στην τεχνική και διοικητική
υποστήριξη των Υπηρεσιών του ∆ήµου, για την εξασφάλιση των εγκρί-
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σεων αυτών, αλλά και όποιας άλλης έγκρισης προκύψει κατά την πορεία
αναζήτησης της χρηµατοδότησης του έργου.
Επιπροσθέτως θα υποστηρίξει την Υπηρεσία του ∆ήµου στην συµπλήρωση των απαιτούµενων Τεχνικών ∆ελτίων για την χρηµατοδότηση
του έργου και των υποστηρικτικών εκθέσεων.
Οι εργασίες θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) και η ανάθεση της σύµβασης θα
γίνει µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και
κριτήρια κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, σύµφωνα µε το
άρθρο 117 του Ν.4412/2016.
Η ενδεικτική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα οκτώ χιλιάδες εκατόν
σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά (38.145,16 €) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και η συνολική εκτιµώµενη δαπάνη ανέρχεται στο
ποσόν των σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (38.145,16 +
9.154,84 Φ.Π.Α.24% =) 47.300,00 €.
Για την παροχή της υπηρεσίας, η αµοιβή υπολογίσθηκε µε βάση
την ηµερήσια απασχόληση ενός ειδικού τεχνικού επιστήµονα µε εµπειρία
10 έως 20 ετών, (σε µια από τις κατηγορίες µελετών (2) πολεοδοµικές ή
(6) αρχιτεκτονικές ή και (7) ειδικές αρχιτεκτονικές), σύµφωνα µε το άρθρο ΓΕΝ.4 της Απόφασης ∆ΜΕΟ/α/ο/1257/05, ανεξάρτητα από τον αριθµό των επιστηµόνων που θα περιλαµβάνονται στην οµάδα µελέτης
που υποχρεούται ο οικονοµικός πάροχος να οργανώσει για τις ανάγκες
του έργου που θα του ανατεθεί.
Η χρηµατοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ίδιους πόρους του
∆ήµου. Ήδη, για τον σκοπό αυτό, έχει εγγραφεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα
και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου πίστωση µε ΚΑΕ 30-7413.031 ποσού
47.300,00 € (Σχετικές οι µε αρ.229/24 Μαΐου 2017 και 238/14 Ιουνίου
2017 Αποφάσεις ∆.Σ. Αιγιαλείας).
Η ανάθεση της σύµβασης θα γίνει µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε
γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, δεδοµένου ότι η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι κατώτερη των
60.000,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι η Τεχνική Υπηρεσία
του ∆ήµου λόγω µεγάλης µείωσης του τεχνικού προσωπικού αδυνατεί να
ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, συµπλήρωσης και προσαρµογής
των µελετών προκειµένου να ολοκληρωθούν και να προωθηθούν για τις
απαιτούµενες εγκρίσεις από τις λοιπές υπηρεσίες ώστε να θεωρούνται ώριµες και να µπορούν να υποβληθούν για χρηµατοδότηση, παρακαλώ όπως το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο εγκρίνει
1.
Την αναγκαιότητα εκτέλεσης της δηµόσιας σύµβασης Τεχνικών
και λοιπών Επιστηµονικών Υπηρεσιών µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας
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σύµβουλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Ε.Σ.Π.Α.».
2.
Καθορίσει τρόπο εκτέλεσης της δηµόσιας σύµβασης Τεχνικών και
λοιπών Επιστηµονικών Υπηρεσιών µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας σύµβουλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
Ε.Σ.Π.Α.» µε Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής, σύµφωνα
µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, δεδοµένου ότι η εκτιµώµενη αξία της
σύµβασης είναι 47.300,00 € (κατώτερη των 60.000,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
3.
Τη χρηµατοδότησή της «Παροχής υπηρεσίας σύµβουλου για την
τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Ε.Σ.Π.Α.» από
τον Κ.Α.30-7413.031 του προϋπολογισµού του έτους 2017 µε συνολικό
ποσό 47.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%».
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 την ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µε συνοπτικό διαγωνισµό λόγω της µεγάλης
µείωσης του τεχνικού προσωπικού της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
η οποία αδυνατεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες ελέγχου, συµπλήρωσης
και προσαρµογής των µελετών προκειµένου να ολοκληρωθούν και να
προωθηθούν για τις απαιτούµενες εγκρίσεις από τις λοιπές Υπηρεσίες, έτσι ώστε να θεωρούνται ώριµες και να µπορούν να υποβληθούν για χρηµατοδότηση, το γεγονός ότι το υπάρχον τεχνικό προσωπικό της ανωτέρω
∆ιεύθυνσης, δεν έχει την τεχνογνωσία για να µπορέσει να ανταποκριθεί
στους στόχους που θέτει το πρόγραµµα και που πρέπει να καλύπτει η αρχιτεκτονική λύση της προτεινόµενης αστικής ανάπλασης στο εµπορικό
και ιστορικό κέντρο της πόλης του Αιγίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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 Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος,
3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 4)Χρήστος Γούτος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου,
4)Βασιλείου Τοµαρά, 5)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 6)Χρήστου
Λαϊνά και 7)Γεωργίου Μεντζελόπουλου, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα και του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ο
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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 µε δέκα έξι (16) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης της δηµόσιας σύµβασης Τεχνικών και
λοιπών Επιστηµονικών Υπηρεσιών µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας σύµβουλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
Ε.Σ.Π.Α.».
2)Του τρόπου εκτέλεσης της δηµόσιας σύµβασης Τεχνικών και
λοιπών Επιστηµονικών Υπηρεσιών µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας σύµβουλου για την τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
Ε.Σ.Π.Α.», η οποία θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό µε γραπτές
σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάση της βέλτιστης σχέσης
ποιότητας τιµής, σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, δεδοµένου
ότι η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης είναι σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (47.300,00 €) (κατώτερη των 60.000,00 € µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).
3)Χρηµατοδότησης της «Παροχής υπηρεσίας σύµβουλου για την
τεχνική βοήθεια σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα Ε.Σ.Π.Α.» από
τον Κ.Α.30-7413.031 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, µε συνολικό ποσό σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια ευρώ (47.300,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 322/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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