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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:44
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.2301/22.01.2016, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος Δροσόπουλος,
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Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
Αντιδήμαρχος, 2)Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τομαράς, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σπασιμάτων δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό ένατο (39ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου
Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
• Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σπασιμάτων
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ερινεού» συνολικού κόστους πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (55.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%, που βαρύνει τον Κ.Α.25-7336.010 του προϋπολογισμού του
Δήμου για το έτος 2016.
• Την υπ’αριθ.6/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για «Επισκευή σπασιμάτων δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ερινεού».
• Τον προϋπολογισμό της μελέτης του ανωτέρω έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 44.715,45 €, με απαιτούμενη πίστωση προς
έγκριση ποσού 55.000,00 € (λόγω Φ.Π.Α.23% 10.284,55 €) από
Κ.Α.25-7336.010 του προϋπολογισμού του Δήμου μας του έτους
2016.
• Τον ορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου που θα εκτελεστεί με
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με
του Ν.2229/94, Ν.3669/08 και των Π.Δ.609/85, Π.Δ.171/87 και
Π.Δ.210/97.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει για ανωτέρω».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.πρωτ.Α-260/21.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.6/2016 Μελέτη του έργου «Επισκευή σπασιμάτων
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ερινεού», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Χρήστο Λιοφάγο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.1418/
1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με το Ν.2229/1994
(Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.1994) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.
1418/1984 και άλλες διατάξεις», του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987)

ΑΔΑ:7ΧΝ7Ω6Χ-ΧΚ4

«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», του Π.Δ.210/1997 (Φ.Ε.Κ.
166/τ.Α/25.08.1997) «Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ.609/1985 (Α’ 223)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμίδας, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σπασιμάτων
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ερινεού».
2)Της υπ’αριθ.6/2016 Μελέτης του έργου: «Επισκευή σπασιμάτων
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ερινεού», η οποία συντάχθηκε από τον κ. Χρήστο Λιοφάγο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, σε
βάρος του Κ.Α.25-7336.010 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
4)Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί με δημοπρασία (πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «Δημόσια έργα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με
το Ν.2229/1994 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.1994) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις», του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.
1985) «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ.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», του Π.Δ.210/
1997 (Φ.Ε.Κ.166/τ.Α/25.08.1997) «Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ.609/1985 (Α’ 223)».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 44/2016.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:45
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία
Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο,
23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.2301/22.01.2016, 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. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος Δροσόπουλος,
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Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
Αντιδήμαρχος, 2)Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τομαράς, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείμενο:«Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή σπασιμάτων δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό (40ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε:
• Την αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σπασιμάτων
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας» συνολικού κόστους εξήντα
χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%, που βαρύνει τον Κ.Α.25-7336.009 του προϋπολογισμού του
Δήμου για το έτος 2016.
• Την υπ’αριθ.5/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για «Επισκευή σπασιμάτων δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας».
• Τον προϋπολογισμό της μελέτης του ανωτέρω έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 48.780,49 €, με απαιτούμενη πίστωση προς
έγκριση ποσού 60.000,00 € (λόγω Φ.Π.Α.23% 11.219,51 €) από
Κ.Α.25-7336.009 του προϋπολογισμού του Δήμου μας του έτους
2016.
• Τον ορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου που θα εκτελεστεί με
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ (πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με
το Ν.2229/94, Ν.3669/08 και των Π.Δ.609/85, Π.Δ.171/87 και
Π.Δ.210/97.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο
να αποφασίσει για ανωτέρω».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Φιλιππάτου και έλαβε υπόψη
του την υπ’αριθ.πρωτ.Α-259/21.01.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, την υπ’αριθ.5/2016 Μελέτη του έργου «Επισκευή σπασιμάτων
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας», όπως αυτή συντάχθηκε από τον κ.
Χρήστο Λιοφάγο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.1418/
1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/ 29.02.1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με το Ν.2229/1994
(Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.1994) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.
1418/1984 και άλλες διατάξεις», του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.
2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.1985) «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987)
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«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», του Π.Δ.210/1997 (Φ.Ε.Κ.
166/τ.Α/25.08.1997) «Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ.609/1985 (Α’ 223)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Δημήτριος Καλαμίδας, 2)Μαρία Τσουκαλά και 3)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σπασιμάτων
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας».
2)Της υπ’αριθ.5/2016 Μελέτης του έργου: «Επισκευή σπασιμάτων
δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Συμπολιτείας», η οποία συντάχθηκε από τον κ.
Χρήστο Λιοφάγο, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, σε
βάρος του Κ.Α.25-7336.009 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
4)Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί με δημοπρασία (πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «Δημόσια έργα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με
το Ν.2229/1994 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/31.08.1994) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/1984 και άλλες διατάξεις», του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Π.Δ.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/31.12.
1985) «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ.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», του Π.Δ.210/
1997 (Φ.Ε.Κ.166/τ.Α/25.08.1997) «Συμπλήρωση και κατάργηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ.609/1985 (Α’ 223)».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2016.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

