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10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 326
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση τέταρτης (4 ) παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής
γέφυρας και αναβάθµιση παλαιού µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην
Τ.Κ.Παρασκευής ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) 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:
«Στις 20-11-2015 υπογράφθηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο του ανωτέρω
έργου
µε
αρ.πρ.43262/20-11-2015
και
Α∆ΑΜ
15SYMV003346400 2015-11-20.
Έχει γίνει ∆ιακοπή Εργασιών µε την αρ.πρ. απόφαση της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας 13089/16-05-2016 µε Α∆Α ΩΕΛ8Ω6Χ-Β6Π από 0905-2016 λόγο µη πληρωµής του 2ου λογαριασµού-πιστοποίησης (υποβλήθηκε την 08-02-2016 και έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την 19-02-2016 από την Υπηρεσία µας) καθώς έχει παρέλθει χρόνος άνω του διµήνου χωρίς µέχρι σήµερα να έχει πληρωθεί όπως ορίζει ο Ν.3669/2008 άρθρο 53
παρ.9.
Με την υπ’ αριθµ.679/2013 µε Α∆Α: ΒΙ6ΤΩ6Χ-7Μ5 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας έγινε η αποδοχή των όρων ένταξης
και του καθορισµό του τρόπου δηµοπράτησης (Απόφαση ∆.Σ. αρ.143/
2014 µε Α∆Α: ΒΙΚ5Ω6Χ-Χ59).
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:26042/16-12-2014 (Α∆Α:
Ω758Β-Ξ69) του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η προέγκριση δηµοπράτησης του παραπάνω έργου.
Με την αρ. απόφαση 112/2015 (Α∆Α: ΩΨ46Ω6Χ-5Λ9) της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος και ορίσθηκε, µέσω της εγκριθείσας ∆ιακήρυξης, η διεξαγωγή της
∆ηµοπρασίας να γίνει την 18-06-2015, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης.
Το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε
στις 18-06-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η
Εταιρεία «Αφοί Κ. Ασηµακόπουλοι» που προσέφερε µέση έκπτωση ΕΞΙ
6%. Με την απόφαση 211/2015 µε Α∆Α: 73ΙΨΩ6Χ-ΝΚ8 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού
και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην Εταιρεία «Αφοί
Κ. Ασηµακόπουλοι» και το µε αριθµ.Πρωτ.106252/11607/10-09-2015
και Α∆Α: ΩΧΡ9ΟΡ1Φ-206) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης έγινε ο έλεγχος νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης.
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Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.: 17464/21-10-2015 Α∆Α:
64ΨΟ4653ΠΓ-Α0∆ του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η έγκρισης υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου.
Η αρχική προθεσµία είχε καθοριστεί σε τρεις (3) ηµερολογιακούς
µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ήτοι µέχρι 20-2-2016.
Χορηγήθηκε 1η παράταση εργασιών από 20-2-2016 έως 20-5-2016
µε την αρ.114/2016 µε Α∆Α 75Α0Ω6Χ-ΙΣΕ.
Με την αρ.πρ.13089/15-05-2016 µε Α∆Α ΩΕΛ8Ω6Χ-Β6Π απόφαση του ∆/ντη της ∆ιευθύνουσας υπηρεσίας έγινε αποδοχή της διακοπής
των εργασιών του έργου από 09-05-2016 (ηµεροµηνία επίδοσης της δήλωσης ∆ιακοπής εργασιών).
Χορηγήθηκε 2η παράταση εργασιών από 09-05-2016 ηµεροµηνία
επίδοσης της δήλωσης ∆ιακοπής εργασιών µέχρι την πληρωµή του 2ου
λογαριασµού. µε την αρ.379/2016 µε Α∆Α ΩΕΘ8Ω6Χ-Χ1Ρ.
Η πληρωµή τελικά έγινε στις 14-03-2017 σύµφωνα µε το ενηµερωτικό σηµείωµα της ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Χορηγήθηκε 3η παράταση εργασιών από 09-05-2016 έως 30-062017 µε την αρ.191/2017 Α.∆.Σ. µε Α∆Α Ω2ΖΞΩ6Χ-7ΘΚ λόγω δήλωσης ∆ιακοπής εργασιών, λόγω µη πληρωµής του 2ου λογαριασµού κ.ο.κ.
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου µε τις αρ.πρ.18804/13-06-2017
και την αρ.πρ.19860/21-06-2017 αιτήσεις του, ζητά την 4η παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου, κατά 1 µήνα λόγω ανάγκης
ολοκλήρωσης της σύνταξης ΑΠΕ µέχρι 31-07-2017.
Η γεφυροποίηση του ανωτέρω έργου ολοκληρώθηκε µε την αρ.πρ.
10419/23-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και διαχείρισης κοινοτικών πόρων µε Α∆Α ΨΠΩΝ4653ΠΓ-1ΘΒ µε
την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση των πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ
2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 Συνολικού Προϋπολογισµού στο ΠΑΑ 2014-2020 61.845.859,68 € και 59.292.547,96 € στο
Π∆Ε σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα 1 στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και το παρών έργο.
Σύµφωνα µε την αρ.πρ.5704/29-05-2017 απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ µε Α∆Α 63ΑΦ4653ΠΓ-ΒΑΓ, µε Θέµα: «1η Τροποποίηση της µε αριθµ.πρωτ.5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του
ΠΑΑ 2014-2020», νέα καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ορίζεται η 29-09-2017.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν. 3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 1 µήνα από 30-06-2017 έως
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31-07-2017 λόγω ανάγκης ολοκλήρωσης της σύνταξης ΑΠΕ, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».
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 τις υπ’ αριθ.114 &
379/2016 και 191/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς
πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθµιση παλαιού µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ.Παρασκευής ∆ήµου Αιγιαλείας», τους λόγους που
εκθέτει στις υπ’ αριθ.πρωτ.18804/13.06.2017 & 19860/21.06.2017 αιτήσεις του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσής του, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή
του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/
2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων 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)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
και 4)Χρήστος Γούτος, 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 είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση τέταρτης (4ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθµιση παλαιού µονοπατιού που οδηγεί σε αυτήν στην Τ.Κ.Παρασκευής
∆ήµου Αιγιαλείας», κατά έναν (1) µήνα, ήτοι από 30.06.2017 έως 31.07.
2017, λόγω ανάγκης ολοκλήρωσης της σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού
Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 326/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 327
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης
του έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής
οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 20-11-2015 υπογράφθηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο του ανωτέρω
έργου
µε
αρ.πρ.43261/20-11-2015
και
Α∆ΑΜ
15SYMV003350852 2015-11-23. Η αρχική προθεσµία είχε καθοριστεί
σε τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ήτοι µέχρι 20-2-2016. Χορηγήθηκε 1η παράταση του έργου (αριθµός
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 115/2016 µε Α∆Α 795ΜΩ6Χ-Κ7Ο)
από 20-2-2016 έως και 20/05/2016.
Χορηγήθηκε 2η παράταση εργασιών από 20-5-2016 έως 20-072016 µε την 377/2016 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 7ΨΤ9Ω6Χ-ΛΚ7.
Χορηγήθηκε 3η παράταση εργασιών από 20-07-2016 έως 20-102016 µε την 448/2016 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 73ΨΑΩ6Χ-ΙΚ9.
Χορηγήθηκε 4η παράταση εργασιών από 20-10-2016 έως 31-122016 µε την 556/2016 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 6Ξ4ΓΩ6Χ-3ΟΘ.
Χορηγήθηκε 5η παράταση εργασιών από 01-01-2017 έως 30-042017 µε την 46/2017 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 6ΙΙΧΩ6Χ-ΤΦΠ.
Χορηγήθηκε 6η παράταση εργασιών από 30-04-2017 έως 30-062017 µε την 197/2017 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 7ΥΦΑΩ6Χ-ΧΨΣ.
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου µε την αρ.πρ.20539/27-06-2017 εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου έως 31-08-2017.
Με την απόφαση 110/2015 µε Α∆Α: 7ΧΝΧΩ6Χ-4Θ∆ της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και
τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος και ορίσθηκε, µέσω της εγκριθείσας ∆ιακήρυξης, η διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας να γίνει την 25-06-2015, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης.
Το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε
στις 25-06-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η
Εταιρεία «Γεώργιος Β. Καψής» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (ενδεικτικά µέση έκπτωση έξι 6%).
Με την απόφαση 224/2015 µε Α∆Α: 6ΟΑΡΩ6Χ-ΡΞ3 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην Εταιρεία
«Γεώργιος Β. Καψής» και το µε αριθµ.Πρωτ.105542/11524/10-09-2015
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και Α∆Α: ΨΟΜΣΟΡ1Φ-49Ψ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
για τον έλεγχο νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης.
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:17465/21-10-2015 Α∆Α:
716Ε4653ΠΓ-ΖΞΠ του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η έγκριση υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου.
Η γεφυροποίηση του ανωτέρω έργου ολοκληρώθηκε µε την αρ.πρ.
10419/23-11-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και διαχείρισης κοινοτικών πόρων µε Α∆Α ΨΠΩΝ4653ΠΓ-1ΘΒ µε
την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση των πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ
2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 Συνολικού Προϋπολογισµού στο ΠΑΑ 2014-2020 61.845.859,68 € και 59.292.547,96 € στο
Π∆Ε σύµφωνα µε τον συνηµµένο Πίνακα 1 στον οποίο συµπεριλαµβάνεται και το παρών έργο.
Σύµφωνα µε την αρ.πρ.5704/29-05-2017 απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ µε Α∆Α 63ΑΦ4653ΠΓ-ΒΑΓ, µε Θέµα: «1η Τροποποίηση της µε αριθµ.πρωτ.5374/22-7-2016 Απόφασης καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του
ΠΑΑ 2014-2020», νέα καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ορίζεται η 29-09-2017.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα όλα τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 1 µήνα από 30-06-2017 έως
31-07-2017 λόγω ανάγκης σύνταξης ΑΠΕ, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου».
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 τις υπ’ αριθ.115,
377, 448 & 556/2016, 46 & 197/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε
τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις εκτέλεσης του έργου
«∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», τους
λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.20539/27.06.2017 εµπρόθεσµη
αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης περαίωσής του, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008
(Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων 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
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2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
και 4)Χρήστος Γούτος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)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 είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση έβδοµης (7ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», κατά έναν (1) µήνα, ήτοι από 30.06.2017 έως 31.07.2017 λόγω ανάγκης σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, χωρίς υπαιτιότητα του
αναδόχου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 327/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 329
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 6 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) 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 ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού
Otto Walter», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.18154/07-06-2017 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%) € 132.201,65 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 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω 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 2η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες
ήτοι έως τις 31-8-2016.
Με την µε αρ.506/2016 (Α∆Α: Ω38ΣΩ6Χ-ΝΘΞ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς
µήνες ήτοι έως τις 31-12-2016.
Με την µε αρ.44/2017 (Α∆Α: ΩΟ43Ω6Χ-ΣΞΨ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τέσσερις (4) ηµερολογιακούς
µήνες ήτοι έως τις 30-04-2017.
Με την µε αρ.193/2017 (Α∆Α: ΩΥΞΒΩ6Χ-Ι64) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες
ήτοι έως τις 30-06-2017.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.18154/07-06-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 30-09-2017, λόγω
των ακραίων καιρικών φαινοµένων που επικράτησαν κατά τους χειµερινούς µήνες καθιστώντας τις εργασίες αδύνατες και επιπλέον της καθυστέρησης ένταξης στη νέα διαχειριστική περίοδο του προγράµµατος χρηµατοδότησης του εν λόγω έργου.
Με την υπ’ αρ.5374/22-7-2016 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων περί καθορι-
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σµού συνεχιζόµενων πράξεων του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.
10419/23-11-2016 Απόφαση ορίσθηκε ως καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου η 30-6-2017.
Με την υπ’ αριθ.5704/29-5-2017 (Α∆Α: 63ΑΦ4653ΠΓ-ΒΑΓ) απόφαση µε θέµα «2η Τροποποίηση της 5374/22-07-2016 Απόφασης καθορισµού συνεχιζόµενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020», ορίστηκε NEA καταληκτική ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου (υποβολή τελευταίου αιτήµατος πληρωµής) των εν λόγω πράξεων η 29-09-2017.
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 τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 29-09-2017, 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 τις υπ’ αριθ.112,
287 & 506/2016, 44 & 193/2017 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις προθεσµίας περαίωσης του
έργου «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.18154/07.06.2017 αίτησή του ο ανάδοχος του εν
λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσµίας περαίωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 4)Χρήστος
Γούτος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων
κ.κ. 1)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.
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2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση έκτης (6ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση του µονοπατιού Otto Walter», κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως την 29.09.2017, µε αναθεώρηση χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 329/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 330
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ:
1)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 8 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη
∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) 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 ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας
αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση “Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού Βουραϊκού», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.18236/8-6-2017 ζητά
την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου κατά δύο
(2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 31-8-2017.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 51.108,35 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ.110/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες και δέκα (10) ηµερολογιακές ήµερες, ήτοι έως τις 30-4-2016.
Με την µε αρ.247/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 30-7-2016.
Με την µε αρ.447/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 30-10-2016.
Με την µε αρ.615/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 31-12-2016.
Με την µε αρ.45/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 28-2-2017.
Με την µε αρ.78/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 31-5-2017.
Με την µε αρ.195/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 30-6-2017.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.18236/8-6-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 31-8-2017, καθότι εκκρεµεί η σύντα-

3

Α∆Α: Ω41ΞΩ6Χ-6ΘΚ

ξη 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 το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση του Α.Π.Ε. από την Προϊσταµένη Αρχή και 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 δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες,
δηλαδή έως την 31-8-2017, 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 Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’ αριθ.110, 247, 447, 615/2016, 45, 78 & 195/2017
προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες
παρατάσεις εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης
του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.18236/08.06.2017 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσής του 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», 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)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
και 4)Χρήστος Γούτος, 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 είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση όγδοης (8ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ια-
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κοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού», κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως την 31.08.2017, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 330/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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