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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 506
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία
(21) του µηνός Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.29076/16-92016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
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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) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5) ∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ. Αµπέλου, 11) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) ∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17)
Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού
Otto Walter», µε αίτησή του µε αριθ. πρωτ. 24991/09-08-2016 ζητά την
παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3)
ηµερολογιακούς µήνες.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω
έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α. 23%) € 1 3 2 . 2 0 1 , 6 5 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή
µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ. 112/2016 (Α∆Α: ΩΖΨΡΩ6Χ-ΑΨΟ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά εκατόν µία (101) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 31-5-2016.
Με την µε αρ. 287/2016 (Α∆Α: 7Φ52Ω6Χ-Φ2Λ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά τρείς (3) ηµερολογιακούς µήνες
ήτοι έως τις 31-8-2016.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 24991/09-08-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3)
ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 31-11-2016, λόγω µη ύπαρξης
εγκεκριµένης χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leader.
Με την υπ’ αρ. 5374/22-7-2016 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο
Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 ορίσθηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των συνεχιζόµενων έργων η 31-12-2016.
Παράλληλα όπως µας ενηµέρωσε η ΑΧΑΪΑ ΑΕ µε το υπ’ αριθ.
807/L/22-7-2016 έχει υπογραφεί και προωθηθεί για ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον
τρόπο ολοκλήρωσης και πληρωµής των συνεχιζόµενων έργων, ενώ στη
συνέχεια θα ακολουθήσουν σχετικοί εγκύκλιοι για την πληρωµή των έργων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
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Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 31-12-2016, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική
υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.24991/09-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος του
έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter», την ανάγκη τρίτης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση τρίτης (3ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter», κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 31-12-2016, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.–
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 506/2016.
O Γραµµατέας
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Ο Πρόεδρος

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 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 500
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία
(21) του µηνός Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.29076/16-92016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής,
αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. :1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5) ∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ. Αµπέλου, 11) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) ∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17)
Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523 )
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Για το αντικείµενο: Έγκριση Παράτασης προθεσµίας Εργασιών
του έργου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κερνίτσα, Λόφου
και Καλυβίτη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό (30ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Aιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, που έχει ως εξής:
« Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύµβουλοι,
Μετά από την αίτηση µε αριθ. Πρωτ. 26899/30.08.2016 έγγραφο
του αναδόχου κ. : Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ για χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου σας αναφέρω τα εξής:
Την 27-12-12 υπεγράφη η σύµβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου Αιγίου κ. Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου και του Αντωνίου Ασκούνη (εκπροσώπου της Α. Γ. ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ) αναδόχου του έργου µετά από την αρίθµ.
251/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. πρωτ.
55214/10500/23-7-2012 Απόφαση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου , ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. η οποία κατακύρωσε την
εν λόγω δηµοπρασία.
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23% ανέρχεται στο ποσό των 503.419,22 €.
To έργο χρηµατοδοτείτε από Πιστώσεις του Ειδικού Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) µε το ποσό των
743.550,00 € .
Η προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν τριακόσιες εξήντα ηµερολογιακές ηµέρες (360Η.Η.) από την υπογραφή της σύµβασης , δηλαδή
την 21-12-2013 .
Με την υπ’ αρίθµ. 157/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε έως την 30-07-2014 .
Με την υπ’ αρίθµ. 392/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε παράταση έως την 30-12-2014
Με την υπ’ αρίθµ. 138/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε έως την 30-06-2015 .
Με την υπ’ αρίθµ. 403/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε έως την 30-12-2015.
Με την υπ’ αρίθµ. 758/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε έως την 31-05-2016.
Με την υπ’ αρίθµ. 322/2016 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε έως την 30-08-2016.
Ο Ανάδοχος µε την υπ’αριθµ. 26899/30.8.2016 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσµίας
εκτέλεσης του έργου του θέµατος έως
31/12/2016, ήτοι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, για τους
κάτωθι λόγους :
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1)Για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του έργου απαιτείται η σύνταξη και έγκριση ΠΚΤΜΝΕ καθώς και η σύνταξη, έγκριση του 4ου
Α.Π.Ε. ο οποίος θα περιλαµβάνει τις νέες εργασίες του ΠΚΤΜΝΕ
καθώς και αυξοµειώσεις ποσοτήτων εργασιών απαραίτητες για την
ολοκλήρωση του έργου, 2) κατά την διάρκεια του καλοκαιριού πραγµατοποιήθηκε η συγκοµιδή και µεταφορά των κερασιών δια µέσου
του οδικού δικτύου των θέσεων του υπό κατασκευή έργου (Κερνίτσα,
Καλυβίτης) µε αποτέλεσµα να µην ήταν δυνατό παράλληλα η εκτέλεση εργασιών του άνω έργου στο οδικό δίκτυο και 3) κατά τον µήνα
Αύγουστο λόγω των θερινών διακοπών το σύνολο των λατοµείων αδρανών υλικών, των εργοστασίων παραγωγής σκυροδέµατος και ασφαλτοσκυροδέµατος ήταν κλειστά.
Κατόπιν των ανωτέρω Π ρ ο τ ε ί ν ω
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84, άρθρο 36 του
Π.∆.609/85 παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 3112-2016 ώστε για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών».
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 υπ’αριθ.πρωτ.
26899/30.08.2016 αίτηση του αναδόχου Α. Γ. Ασκούνη ΑΤΕΒΕ, τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/ 29.02.
1984), του άρθρου 36 του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/ 31.12.1985)
καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/ 2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος
Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του έργου:
«Βελτίωση και Επισκευή ∆ικτύου Ύδρευσης Κερνίτσα, Λόφου και Καλυβίτη», κατά εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως την
31-12-2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση όλων των
εργασιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 500 /2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 502
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία
(21) του µηνός Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.29076/16-92016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
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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) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5) ∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ. Αµπέλου, 11) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) ∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17)
Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας εργασιών
του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η
ο-ποία έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύµβουλοι
Μετά από την αίτηση µε αριθ. Πρωτ. 24990/09-08-2016 έγγραφο
του αναδόχου κ. : Φάνη Καπετσώνη, πρόεδρου ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. για
χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου έως την 30-11-2016 , και
αναφέρει τα εξής:
Την 11-4-2016 υπεγράφη η σύµβαση για την κατασκευή του ανωτέρω
έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου Αιγίου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και
του αναδόχου του έργου κ. Φάνη Καπετσώνη , πρόεδρου ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ
Α.Τ.Ε. (µε αρίθµ. πρωτ. σύµβασης 10251/2016 – Α∆ΑΜ :
16SYMV004187006) , µετά από την υπ’ αριθ. 04/20–01–2016 (Α∆Α:
ΩΓΚ7Ω6Χ-ΤΙΗ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας για ανάθεση του έργου, και την αριθ. πρωτ. 14160/1448/11-022016 (Α∆Α:6ΕΟΞΟΡ1Φ-ΕΕΧ) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου περί έγκρισης της παραπάνω
Απόφασης.
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
23% ανέρχεται στο ποσό των 11.465,56 €.
To έργο χρηµατοδοτείτε από Πιστώσεις ΣΑΤΑ 2016 µε το ποσό των
12.000,00 € .
Η προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν ένας ηµερολογιακός µήνας
(30Η.Η.) από την υπογραφή της σύµβασης , δηλαδή την 11-05-2016 .
Με την υπ’ αρίθµ. 285/25-05-2016 Απόφαση ∆.Σ. (Α∆Α: 63ΗΟΩ6Χ5ΨΞ) εγκρίθηκε παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου έως
31.08.2016 .
Μετά από την αίτηση µε αριθ. πρωτ 24990/09-08-2016 έγγραφο του
αναδόχου κ. : Θεοφάνη Καπετσώνη , πρόεδρου ∆.Σ. ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε. για
χορήγηση παράτασης στην εκτέλεση του έργου έως την 31-11-2016 λόγω
του χρόνου που απαιτείται για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε , προκειµένου
να συµπεριληφθούν οι απαραίτητες ποσότητες εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου .
Κατόπιν των ανωτέρω Π ρ ο τ ε ί ν ω
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν1418/84, άρθρο 36 του
Π.∆.609/85 παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 30-112016 ώστε για να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση όλων των εργασιών » .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ. 24990/09-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος
του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ερινεού»,
την υπ’ αρίθµ. 285/25-05-2016 προηγούµενη Απόφαση του µε (Α∆Α:
63ΗΟΩ6Χ-5ΨΞ), την ανάγκη 2ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του
εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 5 του Ν.1418/1984
(Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του άρθρου 36 του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985)
«Κατασκευή δηµοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος
Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση δεύτερης (2ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Ερινεού», έως την 31.11.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 502/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 504
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία
(21) του µηνός Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.29076/16-92016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
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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) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5) ∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ. Αµπέλου, 11) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) ∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17)
Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό τέταρτο (34ο) 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:
« Η ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», µε αίτησή της µε αριθ. πρωτ.
23287/25-7-2016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) µήνες εξήντα ηµέρες.
Την 29-02-2016 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω
έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α. 23%) € 11. 9 7 0 , 0 0 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή
µέχρι την 30-3-2016.
Με την µε αρ. 194/2016 (Α∆Α: ΩΤΦΠΩ6Χ-ΛΛ6) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 30-5-2016.
Με την µε αρ. 378/2016 (Α∆Α: 7ΦΧΑΩ6Χ-ΦΜ4) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 30-7-2016.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 23287/25-7-2016, η ανάδοχος ζήτησε τη
παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 30-9-2016, διότι εκκρεµεί η σύνταξη
και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειµένου να καταστεί δυνατή
η περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008,
την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά εξήντα (60)
ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή έως την 30-9-2016, ώστε να γίνει δυνατή
η ολοκλήρωση του έργου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
3

Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.378/
2016 προηγούµενη απόφασή του, τους λόγους που εκθέτει στην υπ’αριθ.
πρωτ. 23287/25-7-2016 αίτησή της η ανάδοχος του έργου: «Επισκευή και
συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», την ανάγκη τρίτης παράτασης της προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της
κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4 )Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 11) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Oµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της τρίτης (3ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Αιγείρας», κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως 30.09.2016, προκειµένου
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 504 /2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
21 Σεπτεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 505
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστράτιο Βαρδάκη, 22) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 23) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 24) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 25) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 26) Χρήστο Γούτο, 27) Βασίλειο
Ανδρουτσόπουλο, 28) Βασίλειο Τοµαρά, 29)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 30) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 31) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 32) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι µία
(21) του µηνός Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.29076/16-92016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ι1

στοσελίδα 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) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ.Αµπελοκήπων,3)Νικόλαος Μπουζιώτης, Τ.Κ. Άνω ∆ιακοπτού, 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 5) ∆ηµήτριος ∆ηµητρίου, Τ.Κ. Κραθίου, 6) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιϊκων, 7) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 8)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 9) Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ.Αγίας Βαρβάρας, 10) Κων/νος ∆ηµόπουλος, Τ.Κ. Αµπέλου, 11) ∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.Βελλά, 12) Ανδρέας Χρυσανθόπουλος, Τ.Κ.Γρηγόρι, 13) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 14) Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας Πλατάνου, 15) ∆ηµήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ.Περιστέρας, 16) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 17)
Χρήστος Τσεκούρας, Τ.Κ.Ποροβίτσας, 18) Απόστολος Μεντζελόπουλος,
Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενος.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα δύο (32) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.469 έως και 523 )
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου:«Επισκευή-διαρρύθµιση υφισταµένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη
ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του
∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πέµπτο (35ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η
οποία έχει ως εξής:
« Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή – διαρρύθµιση υφισταµένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας»
και µετατροπή του σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη – Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του ∆ήµου Αιγιαλείας», µε αίτησή του µε αριθ.
πρωτ. 25710/18-8-2016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου µέχρι τις 31-12-2016 ήτοι κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω
έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α. 23%) € 5 5 . 8 3 1 , 4 7 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ. 113/2016 (Α∆Α: 7ΤΦΒΩ6Χ-Β9Ξ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά ενενήντα (90) ηµερολογιακές
ηµέρες ήτοι έως τις 20-5-2016.
Με την µε αρ. 286/2016 (Α∆Α: 7Ξ7ΒΩ6Χ-ΙΧΣ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά εκατόν τρεις (103) ηµερολογιακές ηµέρες ήτοι έως τις 31-8-2016.
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 25710/18-08-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά τέσσερις
(4) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 31-12-2016, λόγω µη ύπαρξης εγκεκριµένης χρηµατοδότησης από το πρόγραµµα Leader και διότι
εκκρεµεί η σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και
ανάλωση των απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Με την υπ’ αρ. 5374/22-7-2016 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο
Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 ορίσθηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των συνεχιζόµενων έργων η 31-12-2016.
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Παράλληλα όπως µας ενηµέρωσε η ΑΧΑΙΑ ΑΕ µε το υπ’ αριθ.
807/L/22-7-2016 έχει υπογραφεί και προωθηθεί για ΦΕΚ η ΚΥΑ για τον
τρόπο ολοκλήρωσης και πληρωµής των συνεχιζόµενων έργων, ενώ στη
συνέχεια θα ακολουθήσουν σχετικοί εγκύκλιοι για την πληρωµή των έργων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών προκειµένου
να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 31-12-2016, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική
υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τους λόγους που
εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ. 25710/18-08-2016 αίτησή του ο ανάδοχος
του έργου: «Επισκευή-διαρρύθµιση υφισταµένου κτηρίου του πολιτιστικού συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του
∆ήµου Αιγιαλείας», την ανάγκη τρίτης (3ης) παράτασης προθεσµίας περαίωσης του εν λόγω έργου προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 & 48 του
Ν.3669/ 2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης
της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του άρθρου 65 του
Ν.3852/ 2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Μπούρδος, 2)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 5)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος, 7)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 8)Βασίλειος Τοµαράς, 9) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 10)
∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος,
11)
Βασιλική
ΨυχράµηΣταυροπούλου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Βασίλειος
Φιλιππόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση τρίτης (3ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή-διαρρύθµιση υφισταµένου κτηρίου του πολιτιστικού
συλλόγου «Αναγέννησης Ακράτας» και µετατροπή του σε στέγη ιδρύµατος «Χατζηδάκη-Γκάτσου» στη τοπική κοινότητα Ακράτας του ∆ήµου
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Αιγιαλείας», κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την
31-12-2016, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 505 /2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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