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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 357
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Γεώργιο Ντίνο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 19)
Χρήστο Γούτο, 20 )Βασίλειο Τοµαρά, 21) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 22747/17-07-2017, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) 1)Αργύριος Παπαχρι στόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων,2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιί1

κων,3) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ∆ΑΝΕΙΩΝ ποσού 486.598,43€ για «ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΙΟ ΚΑΙ IOYNΙΟ 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε την αριθ.21723/2017 χρηµατική εντολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων κατανεµήθηκε στο ∆ήµο µας ποσό
486.598,43 € για καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά Νόµο
δικαιούχους για τους µήνες Μάιο και Ιούνιο 2017.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 486.598,43 € για
«καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά νοµό δικαιούχους για
τους µήνες Μάιο και Ιούνιο 2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη την αριθ. 21723/2017 χρηµατική εντολή του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης»,
µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος,2)
Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού 486.598,43 € από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων για «Καταβολή προνοιακών επιδοµάτων στους κατά Νόµο δικαιούχους, για τους µήνες Μάιο και Ιούνιο
2017».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 357/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 358
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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.
22747/17.07.2017, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μού1
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σκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
του έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση Μπούφου Λαγκάδα».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση Μπούφου
Λαγκάδα», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση
“Μπούφου Λαγκάδα”» συνολικού προϋπολογισµού € 384.000,00 (µε
Φ.Π.Α.), εκτελέστηκε σύµφωνα µε τη Μελέτη υπ’ αριθ.72/2012 του Έργου της Σύµβασης αυτής, που σύνταξε το γραφείο Μελετητών «Χόνδρος
Σταύρος και Συνεργάτες Ε.Ε.» και θεωρήθηκε από τον επιβλέποντα κ. Ελευθέριο Αθανασίου, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και από τον κ. Ανδρέα Θ. Τσιγκρή Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας., µε ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Το έργο αποτελούσε το µοναδικό υποέργο της οµότιτλης πράξης, η
οποία εντάχθηκε µε την υπ’ αριθ.πρωτ.3983/01-10-2012 (Α.∆.Α.:
Β4ΤΜ7Λ6-7ΞΣ) Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ. Ελλάδας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» του
ΕΣΠΑ 2007-2013 µε κωδικό MIS383431.
Η έγκριση της ανωτέρω Μελέτης έγινε µε την υπ’ αριθ.564/2012
απόφ. ∆.Σ. ∆. Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: Β4ΜΓΩ6Χ-ΚΗΝ), η οποία επικυρώθηκε µε το υπ’ αριθ.πρωτ.4861/831/01-03-2013 (Α.∆.Α.: ΒΕ∆0ΟΡ1ΦΟ11) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου.
Η κατάρτιση των όρων της ∆ιακήρυξης διενέργειας ανοικτής δηµοπρασίας του έργου έγινε µε την υπ’ αριθ.16/26-02-2013 απόφαση της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγίου. Ο διαγωνισµός διεξήχθη στις
09-04-2013.
Ανάδοχος του Έργου αναδείχθηκε κατά τον εν λόγω διαγωνισµό η
«Κ/Ξ ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.-Βασίλειος Νικολόπουλος», µε προσφερθείσα µέση
έκπτωση τριάντα πέντε και είκοσι επτά εκατοστά επί τοις εκατό (35,27%)
στις τιµές του εγκεκριµένου τιµολογίου και προϋπολογισµού. Με την υπ’
αριθ.182/2013 (Α.∆.Α.: ΒΛ43Ω6Χ-ΤΘΠ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.86427/
9513/09-08-2013 (Α.∆.Α.: ΒΛΩΛΟΡ1Φ-ΡΧΜ) Απόφαση της Α.∆.Π.∆.Ε.
Ι., κατακυρώθηκε η ανάθεση εκτέλεσης του Έργου στον Ανάδοχο.
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Η Σύµβαση µε τον Ανάδοχο υπογράφηκε στις 15-04-2014 και έλαβε αριθ.πρωτ.14872, (Α.∆.Α.: ΒΙΗΜΩ6Χ-7ΙΧ), ανήλθε δε σε συνολικό
ποσό € 248.575,09, εκ των οποίων € 174.324,36 για εργασίες (µε Γ.Ε. &
Ο.Ε. 18%), € 26.148,65 για απρόβλεπτες δαπάνες (15%), € 1.620,56 για
αναθεώρηση και € 46.481,52 για Φ.Π.Α. (23%).
Συγχρόνως έγινε και η εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο, µε
συµβατική προθεσµία περαίωσης των εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης και
εγκατάστασης του αναδόχου, ήτοι έως την 12-10-2014.
2. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
-Με την υπ’ αριθ.670/2015 (Α.∆.Α.: ΨΨΠ9Ω6Χ-ΩΜΣ) Απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) για συνολικό ποσό € 248.574,80 µε
Φ.Π.Α. (23%), µειωµένος κατά € 0,29 ως προς την αρχική Σύµβαση, για
την ανάλωση των Απροβλέπτων δαπανών, λόγω προµετρητικών σφαλµάτων της Μελέτης και απαιτήσεων της κατασκευής, ώστε να συµπεριλάβει
τις ποσότητες εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες να πραγµατοποιηθούν για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου.
Ο 1ος Α.Π.Ε. αναλύεται σε ποσό € 169.892,18 για εργασίες, €
30.580,59 για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, € 1.620,56 για Αναθεώρηση και €
46.481,47 για δαπάνη Φ.Π.Α.
3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.πρωτ.47175/24-12-2015 Βεβαίωση της
∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας περί περαιώσεως των εργασιών, το έργο περατώθηκε εµπρόθεσµα στις 21-12-2015, αφού χορηγήθηκαν παρατάσεις όπως παρακάτω:
-Με την έκδοση της υπ’ αριθ.622/26-11-2014 απόφ. ∆.Σ. ∆. Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: Ω7ΑΡΩ6Χ-ΕΑ5) αποφασίστηκε η χορήγηση 1ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος, ως τις 30-03-2015, ώστε να επιλυθεί οριστικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεως 251,86 m2,
η οποία βρισκόταν εντός των ορίων της προς αποκατάσταση έκτασης των
14 περίπου στρεµµάτων.
-Με την έκδοση της υπ’ αριθ.401/30-06-2015 απόφασης ∆.Σ. ∆.
Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: 7ΙΗΦΩ6Χ-02∆) αποφασίστηκε η χορήγηση 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος ως τις 31-082015, καθότι δεν είχαν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους σταµάτησαν οι
εργασίες του έργου, και για τους οποίους χορηγήθηκε η 1η παράταση.
-Με την έκδοση της υπ’ αριθ.581/05-10-2015 απόφασης ∆.Σ. ∆.
Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: 6ΑΓΙΩ6Χ-ΛΒ2) αποφασίστηκε η χορήγηση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος ως τις 30-112015, καθότι δεν είχαν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους σταµάτησαν οι
εργασίες του έργου, και για τους οποίους χορηγήθηκε η 1η παράταση, ενώ επιπλέον είχε επιβληθεί από τον ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε. Α.Ε. στον ∆ήµο Αιγιαλείας η διακοπή των χωµατουργικών εργασιών του έργου, παρά την εκτέλεσή τους σύµφωνα µε την εγκεκριµένη Μελέτη, λόγω της µη τήρησης
4
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των προβλεπόµενων από το άρθρο 79 του Π.∆.1073/81 για πρόβλεψη ατυχηµάτων από ηλεκτροπληξίες.
-Με την έκδοση της υπ’ αριθ.711/07-12-2015 απόφασης ∆.Σ. ∆.
Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: 7ΠΛΓΩ6Χ-ΚΩΣ) αποφασίστηκε η χορήγηση 4ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου του θέµατος ως τις 21-122015, λόγω καθυστερήσεων στην εκτέλεση του έργου (διακοπή εργασιών
έπειτα από καταγγελίες δηµοτών).
4. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η δαπάνη του έργου, βάσει της Τελικής Επιµέτρησης των εκτελεσµένων εργασιών, ανήλθε συνολικά στο ποσό των € 246.581,51, εκ των
οποίων € 200.472,77 για εργασίες (µε Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%) και € 46.108,84
για Φ.Π.Α. (23%).
5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Επιτροπή Παραλαβής αφού έλεγξε, κατά το δυνατόν, τις ποσότητες της Τελικής Επιµέτρησης, παραλαµβάνει αυτές, όπως αναλυτικά αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα.
6. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Επιτροπή Παραλαβής προέβηκε, κατά το δυνατόν, στον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών, και διαπίστωσε ότι αυτές εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, την εγκεκριµένη Μελέτη του Έργου και
τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης.
7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η Επιτροπή Παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη την ηµεροµηνία περαίωσης του έργου (28-06-2013) προβαίνει στην παρούσα οριστική παραλαβή του έργου, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3669/
2008 (Κ.∆.Ε.).
Το Πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα. Ένα από αυτά πήρε ο Ανάδοχος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση
Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση Μπούφου Λαγκάδα», όπως αυτό
συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας
και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από την ανάδοχο Κοινοπραξία και από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης και τις
διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια
έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.
Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», της παρ.2 του
άρθρου 376 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
5
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της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 2)Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι
οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και τριών (3)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. ∆ήµου Αιγιαλείας στη θέση Μπούφου Λαγκάδα», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής,
την επιβλέπουσα µηχανικό και την ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 358/2017.
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
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 359
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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.
22747/17.07.2017, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μού1
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σκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)

2
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε.
Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει απόσπασµα από το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού»,
όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από
τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
⇒
Αρχικό συµβατικό αντικείµενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή
µικρών τεχνικών έργων στη ∆.Ε. Ερινεού. Για το έργο συντάχθηκε η αρ.
49/2014 µελέτη που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.216/17-2-2014 (Α∆Α:
ΒΙΞ4Ω6Χ-Γ3Ω) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας και επικυρώθηκε µε την υπ’ αριθµ.37896/3636/8-4-2014 (Α∆Α:ΒΙΗ3ΟΡ1ΦΠΨΡ) εγκριτική Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, µε προϋπολογισµό: 9.999,67 € µε
Φ.Π.Α.
⇒
Την έγκριση της ανωτέρω µελέτης µε την απόφαση υπ’ αρ.216/17.
03.2014 (Α∆Α:ΒΙΞ4Ω6Χ-Γ3Ω) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Αιγιαλείας, η οποία επικυρώθηκε µε την υπ’ αρ.37896/3636/08.04.2014
(Α∆Α:ΒΙΗ3ΟΡ1Φ-ΠΨΡ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.
⇒
Την υπ’ αριθ.89/07.04.2014 (Α∆Α:ΒΙΗΤΩ6Χ-8ΜΚ) (Α∆ΑΜ:
14REQ001999341) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
⇒
Την υπ’ αριθ. 124/02.05.2014 (Α∆Α:ΒΙΥ1Ω6Χ-Β0Φ) απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως εγκρίθηκε µε
την υπ’ αριθ.74209/7188/24.06.2014 (Α∆Α:7Α4ΞΟΡ1Φ-ΓΛΓ) απόφαση
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και
Ιονίου, η οποία απ’ ευθείας αναθέτει το εν λόγω έργο στον Αθανάσιο
Κων. Γκουλιούµη.
⇒
Την 22-08-2014 υπεγράφη η σύµβαση του έργου µε αρ.πρωτ.
33533/22-8-2014 (Α∆ΑΜ:14SYMV002251137) για ποσό 9.399,69 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.
⇒
Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 22/8/2014 µε συµβατική προθεσµία ήταν ένας ηµερολογιακός µήνας δηλαδή η 21/9/2014. Με την αρ.
488/30-9-2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, δόθηκε παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως 30/10/2017 όπου
περαιώθηκαν εµπρόθεσµα στις 30-10-2014.
⇒
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ µε ανάλωση Απροβλέπτων σύµφωνα µε την αρ.619/
2014 Απόφαση ∆.Σ.
3
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⇒
Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 9.399,66 € µε
Φ.Π.Α.
⇒
Η επιτροπή έλεγξε τα επιµετρητικά στοιχεία του έργου και δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης. Επειδή έχει παρέλθει και ο χρόνος συντηρήσεως των δέκα πέντε (15) µηνών, προτείνεται η παραλαβή να είναι Προσωρινή και Οριστική.
⇒
Έχει συνταχθεί και φυλάσσεται στο φάκελο του έργου Φ.Α.Υ.
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
⇒
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και
από τον επιβλέποντα µηχανικό, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του
Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 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)Γεώργιος Ντίνος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά
από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. Ερινεού», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 359/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: 7Χ6ΒΩ6Χ-4ΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017

Απόφαση 361
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία Τσουκαλά,
9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Γεώργιο Ντίνο, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
19)Χρήστο Γούτο, 20)Βασίλειο Τοµαρά, 21)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24)Χρήστο Λαϊνά και 25)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία (21) Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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.
22747/17.07.2017, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μού1
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σκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.346 έως και 373)

2

Α∆Α: 7Χ6ΒΩ6Χ-4ΛΑ
ου

Για το αντικείµενο:«Έγκριση του 3 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου «Κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης ∆ήµου Ερινεού
(Σαρκουνά, Προβοδό, Σαλµενίκο, ∆αµακίνι, Παναγοπούλα)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) 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 ∆ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας
Τσιγκρής Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός, έχοντας υπόψη:
1.
Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων
Έργων.
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 57 των παρ.3 του Ν.3669/08 (Κ∆Ε).
3.
Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ (Σαρκουνά, Πρόβοδο, Σαλµενίκο, ∆αµακίνι, Παναγοπούλα)», Αναδόχου: Γκουλιούµη Ζήσιµου.
4.
Τον από 18/7/2014 µε την υπ’ αριθµ.404/2014 απόφαση του ∆.Σ.
του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκεκριµένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύµβασης και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του ανωτέρω έργου.
5.
Τον από 21/10/2014 µε την υπ’ αριθµ.528/2014 απόφαση του ∆.Σ.
του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκεκριµένο 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύµβασης, του ανωτέρω έργου.
6.
Τον παρόντα 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης, του παραπάνω έργου, ο οποίος συντάχθηκε
για να συµπεριλάβει την επιπλέον δαπάνη λόγω του υπολογισµού της αναθεώρησης που δεν είχε επακριβώς προβλεφθεί και προέκυψε σύµφωνα
µε την τελική επιµέτρηση του έργου.
Επίσης στον 3ο ΑΠΕ συµπεριλαµβάνεται και η διαφορά Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
Η συνολική δαπάνη του 3ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
ανέρχεται σε 267.020,23 €, δηλαδή έχει υπέρβαση από τον συµβατικό
προϋπολογισµό κατά 675,21 € και οφείλεται στη διαφορά της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.».
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 του έργου «Κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης ∆ήµου Ερινεού (Σαρκουνά, Προβοδό, Σαλµενίκο, ∆αµακίνι,
Παναγοπούλα)», την Αιτιολογική Έκθεση, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.
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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)Γεώργιος Ντίνος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 3)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά
από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του τρίτου (3ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύµβασης, του έργου «Κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης ∆ήµου Ερινεού (Σαρκουνά, Προβοδό, Σαλµενίκο, ∆αµακίνι,
Παναγοπούλα)», ο οποίος συντάχθηκε για να συµπεριλάβει την επιπλέον
δαπάνη λόγω του υπολογισµού της αναθεώρησης που δεν είχε επακριβώς
προβλεφθεί και προέκυψε σύµφωνα µε την τελική επιµέτρηση του έργου.
Επίσης στον 3ο Α.Π.Ε. συµπεριλαµβάνεται και η διαφορά Φ.Π.Α.
από 23% σε 24%.
Η συνολική δαπάνη του 3ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
ανέρχεται σε 267.020,23 €, δηλαδή έχει υπέρβαση από τον συµβατικό
προϋπολογισµό κατά 675,21 € και οφείλεται στη διαφορά της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 361/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 363
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 4)
Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Γεώργιο Ντίνο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 19)
Χρήστο Γούτο, 20 )Βασίλειο Τοµαρά, 21) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 22747/17-07-2017, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) 1)Αργύριος Παπαχρι στόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων,2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο: «Οριστική παραλαβή της υπηρεσίας : «Παροχής
υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 2ος Τριµηνιαίος έλεγχος».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
και διαβάζει εισήγηση του κ. ∆ηµητρίου Καϊτσα, Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017, που έχει
ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/16 το πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του.
Μετά την έκδοση του τελικού λογαριασµού της «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2ΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ»
και την βεβαίωση παραλαβής της Υπηρεσίας από την Επιτροπή που συστάθηκε µε την υπ΄αριθµ. 22/30-1-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Παρακαλούµε για την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2017 και έλαβε υπόψη την υπ’ αριθµ. 22/30-1-2017 απόφασή του, την από 12-6-2017 βεβαίωση καλής εκτέλεσης της ανωτέρω
υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/16 του Ν.3463/
2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση ,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Ντίνος, 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3)
Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
Oµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2ος ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ »,σύµφωνα
µε το άρθρο 219 του Ν.4412/ 2016.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 363/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 364
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Γεώργιο Ντίνο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 19)
Χρήστο Γούτο, 20 )Βασίλειο Τοµαρά, 21) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 22747/17-07-2017, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) 1)Αργύριος Παπαχρι στόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων,2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιί1

κων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης
δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στη ∆.Κ.Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθµ.πρωτ.12866/26-04-2017 εγγράφου µας
για επέκταση δηµοτικού φωτισµού, η ∆Ε∆∆ΗΕ µε το υπ’ αριθµ.πρωτ.
2469/11-07-2017 έγγραφό της µας γνώρισε το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για την τοποθέτηση δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στις οδούς ∆ωδώνης-Στράβωνος-Αγ.Λεοντίου της ∆.Κ.Αιγίου, το οποίο ανέρχεται στο
ποσό των 2.218,11 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
Κατόπιν
Των ανωτέρω, προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της αναγκαιότητας της
τοποθέτησης δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στην ∆.Κ.Αιγίου, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 οικονοµικού έτους 2017, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την πληρωµή της συµµετοχής στην
∆Ε∆∆ΗΕ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ.πρωτ.12866/26.04.2017 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.πρωτ.2469/11.07.2017 έγγραφο της «∆.Ε.∆.
∆.Η.Ε. Α.Ε.», την ανάγκη τοποθέτησης δύο στύλων µετά Φ.Σ. στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, προς αποφυγή ατυχηµάτων
λόγω έλλειψης φωτισµού, τις διατάξεις του Π.∆/τος 80/2016, 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», µετά από διαλογική
συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας τοποθέτησης δύο (2) στύλων µετά Φ.Σ. στις οδούς ∆ωδώνης-Στράβωνος-Αγ.Λεοντίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω έλλειψης φωτισµού, συνολικής δαπάνης ύψους δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και έντεκα λεπτών
(2.218,11 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
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2)∆απάνης ποσού δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και έντεκα λεπτών (2.218,11 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία
θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού, του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 364/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 365
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Γεώργιο Ντίνο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 19)
Χρήστο Γούτο, 20 )Βασίλειο Τοµαρά, 21) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 22747/17-07-2017, 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 ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) 1)Αργύριος Παπαχρι στόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων,2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης
παροχής Φ.Ο.Π. στην Τ.Κ.Βαλιµητίκων Αιγίου ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σε απάντηση του µε αριθµ.πρωτ.25530/15-09-2016 εγγράφου µας
για την τοποθέτηση παροχής ΦΟΠ, στην Τ.Κ.Βαλιµιτίκων Αιγίου, η ∆Ε∆
∆ΗΕ µε το υπ’ αριθµ.πρωτ.1754/01-06-2017 έγγραφό της, µας γνώρισε
την αναγκαιότητα της τοποθέτησης µίας παροχής ΦΟΠ και το ύψος της
δαπάνης που απαιτείται και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 293,07 €
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Κατόπιν
Των ανωτέρω προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήµατα λόγω έλλειψης φωτισµού και λόγω λήξης του τριµήνου ισχύος του εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ, παρακαλούµε για την έγκριση της τοποθέτησης µίας
παροχής ΦΟΠ, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.20-7325.002 οικονοµικού έτους 2017, της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού για την
πληρωµή της συµµετοχής στην ∆Ε∆∆ΗΕ µε το ποσό των 293,07 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ.πρωτ.25530/15.09.2016 έγγραφο του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.πρωτ.1754/01.06.2017 έγγραφο του «∆.Ε.∆.
∆.Η.Ε. Α.Ε.», την ανάγκη τοποθέτησης µίας παροχής Φ.Ο.Π. στην Τοπική Κοινότητα Βαλιµητίκων ∆ήµου Αιγιαλείας, προς αποφυγή ατυχηµάτων λόγω έλλειψης φωτισµού, το Π.∆.80/2016, 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1) Αναγκαιότητας τοποθέτησης µίας (1) παροχής Φ.Ο.Π. στην Τοπική Κοινότητα Βαλιµητίκων ∆ήµου Αιγιαλείας, λόγω έλλειψης φωτισµού, δαπάνης ύψους διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και επτά λεπτών
(293,07 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
2) ∆απάνης ποσού διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και επτά λεπτών (293,07 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει
3

τον Κ.Α.20-7325.002 της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού, του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 365/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 372
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Γεώργιο Ντίνο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 19)
Χρήστο Γούτο, 20 )Βασίλειο Τοµαρά, 21) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 22747/17-07-2017, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) 1)Αργύριος Παπαχρι στόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων,2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 346 έως και 373)

2

Για το αντικείµενο: «Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή
Λαϊκών Αγορών ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
Την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α’): Η κα Ελένη Σεφέρη του Γεωργίου, κάτοικος Αιγίου, έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στις 28-06-2017 µε Αρ. Πρωτ.
20610 στο ∆ήµο Αιγιαλείας και πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
Πωλούµενα είδη: Κηπευτικά
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την Έκδοση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς
στην κα Ελένη Σεφέρη του Γεωργίου.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για
κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο
τους δώδεκα (12) µήνες.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, είδε την αριθ.
πρωτ.20610/58-06-2017 αίτηση της κας Ελένης Σεφέρη, µε το σχετικό
φάκελο δικαιολογητικών και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.2
του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), καθώς
επίσης και του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/ 87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆/νσης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς,
στην κα Ελένη Σεφέρη του Γεωργίου.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για
κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο
τους δώδεκα (12) µήνες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 372/ 2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 373
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 3)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8) Μαρία Τσουκαλά, 9)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 12) Μαρία Παπαχριστοπούλου,13) Νικόλαο Θανασούλια, 14) Γεώργιο Ντίνο, 15) Ευστράτιο Βαρδάκη, 16) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 17)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 18)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 19)
Χρήστο Γούτο, 20 )Βασίλειο Τοµαρά, 21) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
22) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 23) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 24) Χρήστο Λαϊνά και 25) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε
σήµερα στις είκοσι µία (21) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα Παρασκευή 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. 22747/17-07-2017, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) 1)Αργύριος Παπαχρι στόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων,2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου, Αντιδήµαρχος, 4) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,5) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7) Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 8) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 346 έως και 373)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2014 του κ. Μίχαλου Παναγιώτη του Κων/νου».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση της κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, Προϊσταµένης της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Ο κος ΜΙΧΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ µε ΑΦΜ:
104695961 µε αριθµό καρτέλας: 95184, µας προσκόµισε διακοπή επιτηδεύµατος από 4-10-2013 & εποµένως τα ακαθάριστα εισοδήµατά του
δεν υπόκεινται σε απόδοση Τέλος 0,5% για το έτος 2014 έκτοτε.
Εισηγούµαι:
Τη διαγραφή ποσού ύψους 716,11€ µε το αναλογούν πρόστιµο ποσού 272,12€ και τις συνακόλουθες προσαυξήσεις τους από κο ΜΙΧΑΛΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ µε αριθµό καρτέλας: 95184 , µε ΑΦΜ:
104695961, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν ΤΕΛΟΣ 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2014, και ως αχρεωστήτως επιβληθέντος προστίµου
εκπρόθεσµης καταβολής τέλους 0,5% έτους 2014, λόγω διακοπής επιτηδεύµατός του από 4-10-13 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταµένης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, είδε την καρτέλα µε αριθµό: 95184 µε το σχετικό φάκελο µε
τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65
του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης , µετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Γεώργιος Ντίνος, 2) Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Τη διαγραφή ποσού ύψους 716,11€ µε το αναλογούν πρόστιµο
ποσού 272,12€ και τις συνακόλουθες προσαυξήσεις τους από κ. ΜΙΧΑΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ µε αριθµό καρτέλας: 95184 , µε
ΑΦΜ: 104695961, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν ΤΕΛΟΣ 0,5% επί των
ακαθαρίστων εσόδων έτους 2014, και ως αχρεωστήτως επιβληθέντος
προστίµου εκπρόθεσµης καταβολής τέλους 0,5% έτους 2014, λόγω διακοπής επιτηδεύµατός του από 4-10-13.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 373/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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