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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
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 540
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1
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σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου πυροσβεστικών
κρουνών» προϋπολογισµού 11.890,66 € µε Φ.Π.Α.».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό ένατο (39ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η
οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.2540/Β/7-11-2011).
3.
Την υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο
61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το άρθρο 199 παρ.1 Α14 του Ν.4281/2014 µε το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4281/
2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 ορίζεται η 1-32015.
8.
Τον Φάκελο του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών» προϋπολογισµού 11.890,66 € µε Φ.Π.Α.
9.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω
έργου της παρ.8 του παρόντος, που έχει προϋπολογισµό µικρότερο του
1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008, το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το
άρθρο 61 του Ν.4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
1)Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
της.
2)Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους
κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε υπ’ αριθ.πρωτ.
32620/10-10-2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
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Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ. πρωτ.31751/03-102017 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ.πρωτ.32620/
10-10-2017 Πρακτικό Κλήρωσης».
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 συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επέκταση
δικτύου πυροσβεστικών κρουνών», τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ
των µελών του, την υπ’ αριθ.πρωτ.31751/03.10.2017 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησής της, το υπ’ αριθ.πρωτ.32620/10.10.2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας,
καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008
(Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/
08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του 37 του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις
για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις», η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/21-22.02.2016) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16
του Π.∆.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν
ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται
από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014
(Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.
10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Χρήστος
Λαϊνάς, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 8)Βασίλειος
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Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύου πυροσβεστικών κρουνών»
προϋπολογισµού 11.890,66 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία
απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου του Χρήστου, ∆ηµοτική
Σύµβουλος, Πρόεδρος.
2)Ηλίας Τσάκαλης του Βασιλείου, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
3)Χριστίνα ∆αφνοπούλου του Παναγιώτη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Φώτιος Κουρτάκης του ∆ηµητρίου, Τ.Ε. Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
3)Κωνσταντίνος ∆ιαµαντόπουλος του Νικολάου, Τ.Ε. Τεχνολόγων
Πολιτικών Μηχανικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 540/2017.
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
8 Νοεµβρίου 2017

Απόφαση 541
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 5)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 7)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13)Νικόλαο Θανασούλια, 14)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 15)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 16)Βασίλειο Τοµαρά, 17)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου
και 18)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις οκτώ (8) Νοεµβρίου
2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση,
παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από
πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.35735/03.11.2017, 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 απoφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 2)Παναγώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 3)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων,
4)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων,5)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 6)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντας, 7)Κων1
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σταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 8)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.
Παραλίας Πλατάνου, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα οκτώ (18) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 8)Ευστράτιος Βαρδάκης και 9)Γεώργιος Ντίνος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος,
5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.502 έως και 563)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ.
Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό (40ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.2540/Β/7-11-2011).
3.
Την υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο
61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από
οδό Ανδρ.Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου» προϋπολογισµού
252.593,05 € µε Φ.Π.Α.
8.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω
έργου της παρ.8 του παρόντος, που έχει προϋπολογισµό µικρότερο του
1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008:
1)Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
της.
2)Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους
κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε υπ’ αριθ.πρωτ.
34231/23-10-2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ. πρωτ.33499/16-102017 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ.πρωτ.34231/
23-10-2017 Πρακτικό Κλήρωσης και το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
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του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ.Λόντου έως οδό Παναγιωτοπούλου», τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών του, την υπ’ αριθ.πρωτ.33499/16.10.2017
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησής της, το υπ’ αριθ.πρωτ.34231/
23.10.2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας, το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου, καθώς επίσης και τις
διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα
στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα
Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 37 του
Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων
µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»,
η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015
(Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής
της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016
(Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/21-22.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16 του Π.∆.171/1987
(Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν
και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις»,
όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/
14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 4)Χρήστος Λαϊνάς, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 8)Βασίλειος Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Ανάπλαση οδού Μητροπόλεως από οδό Ανδρ.Λόντου έως ο-
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δό Παναγιωτοπούλου» προϋπολογισµού 252.593,05 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου του Χρήστου, ∆ηµοτική
Σύµβουλος, Πρόεδρος.
2)Ηλίας Τσάκαλης του Βασιλείου, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
3)Αικατερίνη Λαλιώτη του Γεωργίου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος του Παναγιώτη, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Χαράλαµπος Στεφανίδης του Νικολάου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Χρήστος Λιοφάγος του Εµµανουήλ, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 541/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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