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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 203
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης για το
έργο «Υποστήριξη του υποέργου 3 «∆ιοικητικές ∆απάνες» και του υποέργου 4 «Συνοδευτικά Μέτρα (5%)» της πράξης µε τίτλο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές
∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016-Κοινωνική Σύµπραξη Π.Ε. Αχαΐας» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS 5000168) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ» και ορισµός εκπροσώπου για την
«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«H Κοινωνική Σύµπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ)
Αχαΐας µε επικεφαλής εταίρο (∆ικαιούχο) την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας την Πράξη µε τίτλο: «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων
και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», µε
κωδικό MIS 5000168 και συνολική δηµόσια δαπάνη € 4.557.989,79, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής ή/και Βασικής
Υλικής Συνδροµής, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Για την υλοποίηση της Πράξης
έχει υπογραφεί το από 25-06-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας Κοινωνικής Σύµπραξης ΠΕ Αχαΐας όπως τροποποιήθηκε µε την από 25-10-2017
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωνικής Σύµπραξης, µεταξύ των φορέων:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ/Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος)
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Κ.Ο.∆Η.Π.)
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΥΜΑΙΩΝ (Κ.
Ε.∆.∆Υ.)
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
(∆Η.Κ.Ε.ΕΡ.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συµβάλλει στην ανακούφιση των ασθενών οµάδων του πληθυσµού που απειλούνται από την φτώχεια, προάγει την κοινωνική συνοχή, ενισχύει την
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κοινωνική ενσωµάτωση και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριµένα στη µείωση του αριθµού των ατόµων που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό.
Το πεδίο εφαρµογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα µέσω
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής (ΕΠ ΕΒΥΣ), το οποίο εγκρίθηκε την 15η ∆εκεµβρίου 2014
και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος εφαρµογής του ΕΠ
ΕΒΥΣ διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η ∆εκεµβρίου
2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά µε τη συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή τροφίµων ή/και βασικής υλικής συνδροµής, ενώ επίσης συνδυάζει συνοδευτικά µέτρα και δραστηριότητες που συµβάλλουν στην κοινωνική ενσωµάτωση των ωφελούµενων.
Η Κοινωνική Σύµπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, µε
επικεφαλής εταίρο (∆ικαιούχο) την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, υπέβαλε σχετική αίτηση χρηµατοδότησης της
Πράξης «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής
συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων
2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» στο πλαίσιο της υπ’
αριθ.∆23/οικ.49681/3647/05-11-2015 Πρόσκλησης (Κωδικός ΚΣ1/20152016) της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Άλληλεγγύης.
Με βάση την υπ’ αριθ.πρωτ.990/19-5-2016 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Πράξη «Αποκεντρωµένες προµήθειες
τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής» του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» µε Κωδικό ΟΠΣ 5000168.
Στα Υποέργα της Πράξης σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο Τεχνικό ∆ελτίο (υπ’ αριθ.πρωτ.303/29-03-2017 της ∆ιαχειριστικής Αρχής) περιλαµβάνονται τα:
Υποέργο 1. Τρόφιµα (κύριο Υποέργο)
Υποέργο 2. Βασική Υλική Συνδροµή
Υποέργο 3. ∆ιοικητικές ∆απάνες (5%)
Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα (5%)
Υποέργο 5. Τρόφιµα - Κρέατα
Υποέργο 6. Τρόφιµα - Ελαιόλαδο
Υποέργο 7. Τρόφιµα - Οπωροπωλείο
Αναλυτικά για τα Υποέργα 3 και 4 (που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών):
ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
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Οι ∆ιοικητικές ∆απάνες (∆∆, στο εξής) αποτελούν κατ’ αποκοπή
δαπάνες που ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης
προµήθειας τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής. Οι δαπάνες που
πληρώνονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και συµπεριλαµβάνονται στο
κατ’ αποκοπή ποσοστό 5% πρέπει να είναι πραγµατικές και να αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί.
Ο εγκεκριµένος ανώτατος προϋπολογισµός των ∆ιοικητικών ∆απανών για τα έτη 2015 και 2016 για την Κοινωνική Σύµπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ανέρχεται στο ποσό των € 259.632,33 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ).
Ενδεικτικές ∆∆ είναι οι εξής:
•
∆απάνες προσωπικού για την υλοποίηση εργασιών διανοµής, αποθήκευσης ή για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης.
•
∆απάνες για την προµήθεια µηχανογραφικών συστηµάτων διαχείρισης έργου ή και διαχείρισης αποθήκης (σε περίπτωση που αυτά δεν παρασχεθούν από τη ∆ιαχειριστική Αρχή).
•
∆απάνες για τη µίσθωση εξοπλισµού (ψυγεία, οχήµατα, ερµάρια).
•
∆απάνες για τη µίσθωση ακινήτων που θα χρησιµοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι ή ως σηµεία διανοµής.
•
∆απάνες δηµοσιότητας (καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, φυλλάδια, αφίσες), µε τις τεχνικές προδιαγραφές της δηµοσιότητας, όπως προσδιορίζονται στον Οδηγό ∆ηµοσιότητας.
•
∆απάνες για την παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών (π.χ. για τη
σύνταξη τευχών προκηρύξεων).
ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Ως «Συνοδευτικά Μέτρα» (ΣΜ, στο εξής) ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται πέραν της διανοµής τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, µε στόχο την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό και βιώσιµο
τρόπο. Ενδεικτικά ΣΜ είναι τα εξής:
•
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάµωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή
και σε µονήρη).
•
∆ιατροφικές συµβουλές (και συµβουλές υγιεινής διατροφής).
•
Συµβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισµού.
•
Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (π.χ. πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες κ.λπ.).
•
Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και επαρκείς και κατάλληλους χώρους για µελέτη για τα παιδιά/
ωφελούµενους.
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•
Υλοποίηση πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά ωφελούµενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια, κ.ά.).
Οι δαπάνες που συνδέονται µε τα Συνοδευτικά Μέτρα αποτελούν
κατ’ αποκοπή δαπάνες που ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης προµήθειας τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής. Οι
δαπάνες που πληρώνονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και συµπεριλαµβάνονται στο κατ’ αποκοπή ποσοστό 5% πρέπει να είναι πραγµατικές και
να αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί.
Ο εγκεκριµένος (ανώτατος) προϋπολογισµός των Συνοδευτικών
Μέτρων για τα έτη 2015 και 2016 που θα υλοποιηθούν έως τις 31-122018 (φυσικό αντικείµενο) σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.πρωτ.∆26/οικ./
45601/360/03.10.2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/
Β/19-10-2017), για την Κοινωνική Σύµπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ανέρχεται στο ποσό των € 259.632,33 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που συγχρηµατοδοτείται από το
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Τα Συνοδευτικά Μέτρα και οι ∆ιοικητικές ∆απάνες, σύµφωνα µε
τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος, υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του ∆ικαιούχου είτε εταίρου/εταίρων της Κοινωνικής Σύµπραξης, στον οποίο/στους οποίους ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύµπραξη,
η αρµοδιότητα και η ευθύνη υλοποίησης του/τους.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ικαιούχος Π∆Ε/ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ αφού ανέλυσε
διεξοδικά τα χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, γεωγραφική κατανοµή,
κ.λπ.) και τις ανάγκες των ωφελούµενων, προτείνει τη συνεργασία των εταίρων της ΚΣ. Συγκεκριµένα, µε βάση τα παρακάτω πρωτεύοντα κριτήρια:
•
Την ισχυρή βούληση και επιθυµία για την υποστήριξη των ωφελούµενων του ΤΕΒΑ σε όλες τις περιοχές της Αχαΐας, πόλεις και χωριά,
χωρίς αποκλεισµούς και εξαιρέσεις,
•
Την αποτελεσµατική διαχείριση του έργου ώστε η ωφέλεια να φτάσει όσο το δυνατόν πιο άµεσα στους πληθυσµούς που πλήττονται κυρίως
από την οικονοµική κρίση,
Αλλά και:
•
Την εξυπηρέτηση όλων των ωφελούµενων όλων των δήµων της
περιφερειακής ενότητας Αχαΐας (πλήρης κάλυψη της περιοχής αναφοράς),
•
Την επάρκεια προσωπικού, την τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα των εταίρων Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ∆ήµος Αιγιαλείας και ∆ήµος Καλαβρύτων,
•
Τις οργανωµένες δοµές και την άµεση, τακτική επικοινωνία των εταίρων της Κοινωνικής Σύµπραξης, Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ∆ήµος Αι7
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γιαλείας και ∆ήµος Καλαβρύτων, µε τον πληθυσµό των ωφελούµενων, ο
∆ικαιούχος Π∆Ε/ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ και οι εταίροι της ΚΣ, µε στόχο τη διευκόλυνση του έργου και την κάλυψη των αναγκών των απόρων συµπολιτών µας προβαίνουν στη συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη Πατρών,
τον ∆ήµο Αιγιαλείας και τον ∆ήµο Καλαβρύτων για την υλοποίηση των
δράσεων (Υποέργου 3 και Υποέργου 4 όπως αναγράφονται ακολούθως)
προκειµένου να υπάρχει ουσιωδώς γεωγραφική κάλυψη των ωφελούµενων της Αχαΐας για την µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού και την κάλυψη των κοινωνικών έκτακτων αναγκών τους.
Για την υλοποίηση των δράσεων του Υποέργου 3 «∆ιοικητικές ∆απάνες (5%)» και του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά Μέτρα (5%)» της Πράξης και την αποτελεσµατική διαχείρισή τους, θα πρέπει να υπογραφεί
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του ∆ικαιούχου (Περιφέρεια ∆υτικής
Ελλάδας/Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας) και των εταίρων της Κοινωνικής Σύµπραξης, Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ∆ήµος Αιγιαλείας και ∆ήµος
Καλαβρύτων, που (α) έχουν δικαίωµα συµµετοχής στην Προγραµµατική
Σύµβαση [σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/0707-2010)] όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ
85/Α/11-04-2012) και, επιπλέον, διαθέτουν (β) τεχνική και επιχειρησιακή
ικανότητα υλοποίησης των δράσεων, (γ) συναφή εµπειρία και (δ) άµεση
επαφή µε τους ωφελούµενους του ΤΕΒΑ.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
α)την έγκριση της Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε το υπόδειγµα που επισυνάπτεται,
β)τον ορισµό του κ. Χριστόπουλου Βασίλειου Αντιδηµάρχου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Προστασίας ως εκπρόσωπο του ∆ήµου
µας στην οµάδα «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης», µε αναπληρωτή του την κα Παπαχριστοπούλου Μαρία
∆ηµοτικό Σύµβουλο.
γ)την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε απαραίτητου προς το σκοπό αυτό, εγγράφου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του α)το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, β)την ανάγκη έγκρισης της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης προκειµένου να υλοποιηθούν οι δράσεις του Υποέργου 3 «∆ιοικητικές ∆απάνες (5%)» και του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά Μέτρα (5%)» της πράξης µε τίτλο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016-Κοινωνική Σύµπραξη Π.Ε. Αχαΐας» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS 5000168) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, γ)τις διατάξεις του Ν.4071/
2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
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την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.» και δ)των άρθρων 65 & 100 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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 4)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος
καταψηφίζει το θέµα, εποµένως µε είκοσι επτά (27) ψήφους υπέρ και
µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την έγκριση της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ικαιούχου (Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας) και
των εταίρων της Κοινωνικής Σύµπραξης, Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ∆ήµος Αιγιαλείας και ∆ήµος Καλαβρύτων, του «Υποστήριξη του υποέργου
3 «∆ιοικητικές ∆απάνες» και του υποέργου 4 «Συνοδευτικά Μέτρα
(5%)» της πράξης µε τίτλο «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και
Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016-Κοινωνική Σύµπραξη Π.Ε. Αχαΐας» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS 5000168) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΒΥΣ του
ΤΕΒΑ», σύµφωνα µε το συνηµµένο Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
2)Τον ορισµό του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου του Γεωργίου, ως εκπροσώπου του ∆ήµου Αιγιαλείας στην οµάδα
«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης», µε
αναπληρώτριά του την κα Μαρία Παπαχριστοπούλου του Σωτηρίου, ∆ηµοτική Σύµβουλο.
3)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ, για την υπογραφή κάθε απαραίτητου προς τον
σκοπό αυτό, εγγράφου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 203/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μεταξύ
Της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
Της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών
του ∆ήµου Αιγιαλείας
και
του ∆ήµου Καλαβρύτων

για το Έργο 1
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
4 «ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ»
Προϋπολογισµός του Έργου της Προγραµµατικής Σύµβασης:
€267.900 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)
Σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 3852/10,
όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 4071/2012

1 Ως πράξη νοείται το έργο ή οµάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Πρόγραµµα. Στο
πλαίσιο της παρούσας σύµβασης, η πράξη δύναται να περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα
ή/και µελέτες ή/και προµήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το
αντικείµενο της παρούσας. ∆εν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραµµατικής σύµβασης για τη µεταβίβαση
αρµοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.
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Πάτρα, ……. Απριλίου 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
4 «ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (5%)» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ»
Στην Πάτρα, σήµερα _____________ και ηµέρα _____________, οι παρακάτω
συµβαλλόµενοι:
•

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Επικεφαλής Εταίρος) µε έδρα την Πάτρα,
Πανεπιστηµίου 254, ΤΚ 26110, ΑΦΜ 997824337 ∆ΟΥ Α Πατρών νοµίµως
εκπροσωπούµενη από τον Αντιπεριφερειάρχη\ Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόριο Αλεξόπουλο,

•

Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ µε έδρα την Πάτρα, Βότση 34, ΤΚ 26221, ΑΦΜ
090239724, Β ∆ΟΥ Πατρών νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον Σεβασµιώτατο
Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστοµο,

•

Ο ∆ήµος Αιγιαλείας, µε έδρα το Αίγιο, οδός Ανδρέου Λόντου 34, ΤΚ 25100, ΑΦΜ
997934121, ∆ΟΥ Αιγίου, νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον ∆ήµαρχο, κ. Αθανάσιο
Παναγόπουλο,

•

Ο ∆ήµος Καλαβρύτων, µε έδρα τα Καλάβρυτα, οδός Ευσεβίου Κηπουργού 6, ΤΚ
25001, ΑΦΜ ______, ∆ΟΥ _______, νοµίµως εκπροσωπούµενο από τον ∆ήµαρχο,
κ. Γεώργιο Λαζουρά,

Λαµβάνοντας υπόψη:
1.

Τον Κανονισµό (ΕΕ) αρίθµ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συµπληρωµατικό και τους
εφαρµοστικούς αυτού.

2.

Την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C (2014) 9803 final της 15ης ∆εκεµβρίου
2014 σχετικά µε την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Επισιτιστικής και/ ή Βασικής Υλικής Συνδροµής για στήριξη από το Ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

3.

Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» µε το οποίο συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως
ΝΠ∆∆-ΟΤΑ Β.

4.

Τις διατάξεις του άρθρου 100 περί προγραµµατικών συµβάσεων του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
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της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012).
5.

Το Ν.590/1977 (ΦΕΚ146/Α/1977) «Περί του Καταστατικού Χάρτη της
Εκκλησίας της Ελλάδος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6.

Την υπ. αρίθµ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Π∆Ε, (ΦΕΚ
111/ΥΟ∆∆/9-3-2017), µε θέµα: «Ορισµός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδος».

7.

Την υπ. αρίθµ. 69923/876/14-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής
Ελλάδας, (ΦΕΚ 1018Β/24-3-2017), «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδος
και σε περιφερειακούς συµβούλους ∆υτικής Ελλάδος».

8.

Την υπ. αρίθµ. 124608/1625/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής
Ελλάδας (ΦΕΚ 1864/Β/26-05-2017), µε την οποία τροποποιήθηκε η υπ΄ αρίθµ.
6302/60/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/Β/30-12017) περί µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους
Αντιπεριφερειάρχες, στο στοιχείο 4.

9.

Την υπ. αρίθµ. ∆23/οικ.23761/1507 Απόφαση Προσδιορισµού Κοινωνικών
Συµπράξεων για την υλοποίηση των παρεµβάσεων του Ε.Π. Ι ΤΕΒΑ. (ΦΕΚ
1064/Β/5-6-2015).

10. Την υπ’ αρίθµ. 145/22-12-2015 (Α∆Α: Β83Π7Λ6-0ΥΑ) απόφαση του

Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτική Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής
για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοηθείας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)» των
τριών (3) Κοινωνικών Συµπράξεων των Π.Ε. της Περιφέρειας ∆υτικής
Ελλάδας».
11. Την υπ. αρίθµ. 147/22-12-2015 (Α∆Α: ΩΚ0Π7Λ6-ΤΤΜ) απόφαση του

Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας µε θέµα «Έγκριση της
συµµετοχής της Π∆Ε στην Κοινωνική Σύµπραξη της Π.Ε. Αχαΐας στα πλαίσια
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD) και του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της εν λόγω Κοινωνικής
Σύµπραξης».
12. Τον Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση,

τον έλεγχο και την εφαρµογή
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297Α) και άλλες διατάξεις» και
ιδίως το άρθρο 45 αυτού (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014).

13. Την υπ’ αρίθµ. 604/24-04-2015 (ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015) Κοινή Υπουργική

Απόφαση «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου
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Ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
14. Την υπ’ αρίθµ. ∆23/οικ.19162/1277/27-05-2015 (ΦΕΚ 1066/Β/05-06-2015)

υπουργική απόφαση «Καθορισµός εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων
των ωφελούµενων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
15. Την υπ’ αρίθµ. 17108/875/10-04-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού

(ΦΕΚ 1474/Β/28-04-2017) σύµφωνα µε την οποία από 1/6/2017 ωφελούµενοι
του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) καθίστανται
αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(εφεξής ΚΕΑ) (σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ.Γ.∆.5οικ.2961-10 (Β΄128/2017)
Κοινή Υπουργική Απόφαση).
16. Την υπ’ αρ. ∆23/οικ.25416/1618/05-06-2015 (Α∆Α: ΩΕΕΞ465Θ1Ω-7ΩΛ)

Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)», σύµφωνα µε την οποία καλούνται
οι Κοινωνικές Συµπράξεις της αρ. ∆23/οικ.23761/1507/27-05-2015 Υπουργικής
Απόφασης, όπως δηµοσιεύσουν «Ανοιχτή Πρόσκληση» στους δυνητικά
ωφελούµενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στο πλαίσιο των δράσεων
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD),
17. Την υπ’ αρίθµ. 45/05-06-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών

Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1137/Β/12-06-2015) «Πλαίσιο
υλοποίησης Πράξης Κεντρικών Προµηθειών, Τροφίµων και Βασικής Υλικής
Βοήθειας που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».
18. Την υπ’ αρίθµ. 25576/3251/05-06-2015 (ΦΕΚ 1114/Β/11-6-2015) Κοινή

Υπουργική Απόφαση «Σύσταση Αρχής ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Επισιτιστικής ή/ και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων».
19. Την

υπ’ αρίθµ. ∆23/οικ.49681/3647/05-11-2015 Πρόσκληση για την
υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής» που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) µε τίτλο
«Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής,
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∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015 – 2016».
20. Τον Οδηγό Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ι Επισιτιστικής ή

και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
21. Την

πρόταση/ αίτηση χρηµατοδότησης της Κοινωνικής Σύµπραξης
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο (∆ικαιούχο) την
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/ Π.Ε. Αχαΐας.

22. Την υπ. αρίθµ. πρωτ. 990/19-5-2016 απόφαση ένταξης του Γ.Γ. Πρόνοιας του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η
Πράξη «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική
Σύµπραξη Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» του Ταµείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» µε Κωδικό ΟΠΣ 5000168. Η
Πράξη συνολικά αφορά σε άτοµα που διαβιούν στην Π.Ε. Αχαΐας σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας και περιλαµβάνονται στον τελικό πίνακα ωφελούµενων της
Σύµπραξης.
23. Το από 25-06-2015 Πρωτόκολλο Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύµπραξης

Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Την από 25-10-2017 απόφαση του ∆Σ της ΚΣ για τη συνεργασία της Π∆Ε/ ΠΕ

Αχαΐας ως ∆ικαιούχου µε εταίρους της ΚΣ για την υλοποίηση του Υποέργου 3
«∆ιοικητικές ∆απάνες» και του Υποέργου 4 «Συνοδευτικά Μέτρα (5%)» της
Πράξης µε τίτλο «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής
συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016
- Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ Αχαΐας» µε κωδικό MIS 5000168.
25. Την

υπ. αριθµ. πρωτ. 868/11-12-2017 επιστολή του Σεβασµιότατου
Μητροπολίτη Αιγιαλείας & Καλαβρύτων κ.κ. Αµβρόσιου µε την οποία
κοινοποιήθηκε στον επικεφαλής εταίρο Π∆Ε/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ απόφαση του
Μητροπολιτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας & Καλαβρύτων περί µη συµµετοχής
στα Υποέργα 3 και 4 για λόγους που σχετίζονται µε την προγραµµατισµένη
παραίτηση του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Αιγιαλείας & Καλαβρύτων κ.κ.
Αµβρόσιου.

26. Την

υπ’ αρίθµ. πρωτ. ∆26/οικ./45601/360/03-10-2017 απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017) για την παράταση του φυσικού
αντικειµένου των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», έως
την 31η/12/2018 και του οικονοµικού αντικειµένου έως την 31η/03/2019.

27. Την υπ’ αρίθµ. 15287/492/18-1-2017 (Α∆Α: Ω7867Λ6-ΨΥΘ) Πρόσκληση

Εκδήλωσης
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«Συµβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας/
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ,
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» του Ταµείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD)».
28. Την υπ αρίθµ. 187/2017 (Α∆Α: ΩΟΓΥ7Λ6-ΓΟΚ) Απόφαση της Οικονοµικής

Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε θέµα «α) Έγκριση του
Πρακτικού No 1 της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών
αναφορικά µε το έργο: «Συµβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Π.Ε.
ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδροµής» του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/ FEAD) » µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά , δαπάνης µέχρι του ποσού των 24.800 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%. σύµφωνα µε το οποίο προτείνετε η οριστική κατακύρωση του εν
λόγω διαγωνισµού στην εταιρεία «DATA Research and Consulting A.E
Μελετών και Συµβούλων (DATA R.C)» β) Την ανάδειξη της εταιρείας «DATA
Research and Consulting A.E Μελετών και Συµβούλων (DATA R.C) » ως
οριστικού αναδόχου και την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης µέχρι του
ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00 €),
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.» Η απόφαση αυτή βρέθηκε νόµιµη σύµφωνα
µε την αρίθµ. 57680/16.3.2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
29. Την υπ. αρ. πρωτ. 81774/2718/27-3-2017 σύµβαση ανάµεσα στην Π∆Ε/ Π.Ε.

Αχαΐας και την DATA RC A.E. στα πλαίσια του έργου «Συµβουλευτική και
Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας/ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ στο
πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής» του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/ FEAD)», έως του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων
είκοσι ευρώ (22.320,00€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
30. Το τεχνικό δελτίο, την κατανοµή του προϋπολογισµού του έργου και το

χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του όπως ισχύουν σήµερα.
31. Την υπ. αρίθµ. 184/2017 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της

Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισµός της
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Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για το έτος 2018 (Α∆Α: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) και την
υπ. αρίθµ. πρωτ. 293717/29-11-2017 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου (Α∆Α: ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ),
σύµφωνα µε την οποία, η υπ. αρίθµ. 184/2017 ανωτέρω, αφού ελέγχθηκε ως
προς την νοµιµότητά της, βρέθηκε νόµιµη και σύµφωνη µε τις διατάξεις των
άρθρων 224-225 και 268 του Ν. 3852/2010.
32. Την υπ. αρίθµ. _____ απόφαση του Μητροπολιτικού Συµβουλίου της Ιεράς

Μητρόπολης Πατρών για την αποδοχή και υπογραφή της Προγραµµατικής
Σύµβασης και τον ορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της
Προγραµµατικής Σύµβασης.
33. Την υπ. αρίθµ. _____ απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου

Αιγιαλείας για την αποδοχή και υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης και
τον ορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της Προγραµµατικής
Σύµβασης.
34. Την υπ. αρίθµ. _____ απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου

Καλαβρύτων για την αποδοχή και υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης
και τον ορισµό εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της Προγραµµατικής
Σύµβασης.
35. Την υπ. αρίθµ. _____ απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής

Πολιτικής του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
για την αποδοχή και υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης και τον ορισµό
εκπροσώπου και αναπληρωτή για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 10 της Προγραµµατικής Σύµβασης.
Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής:
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Άρθρο 1 - Νοµική Βάση και Περιεχόµενο Σύµβασης
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 100 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-07-2010), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και περιέχει:
•

Νοµική Βάση και Περιεχόµενα Σύβασης

•

Προοίµιο

•

Σκοπός

•

Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύβασης

•

Χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης

•

Χρηµατοδοτικό σχέδιο εκτέλεσης της σύµβασης

•

Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής της προγραµµατικής σύµβασης

•

Προϋπολογισµός – Πόροι – Χρηµατοδότηση

•

Υποχρεώσεις- ∆ικαιώµατα συµβαλλοµένων

•

Συνεργασία - Επιτροπή Παρακολούθησης

•

Ανωτέρα Βία

•

Επίλυση διαφορών

•

Τροποποίηση

•

Αντισυµβατική συµπεριφορά - Συνέπειες

Άρθρο 2 – Προοίµιο
H Κοινωνική Σύµπραξη (ΚΣ) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας µε επικεφαλής εταίρο
(∆ικαιούχο) την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, υλοποιεί στην
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας την Πράξη µε τίτλο: «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων
και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων
2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», µε κωδικό MIS 5000168 και συνολική
δηµόσια δαπάνη € 4.557.989,79, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδροµής, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Γενικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) συµβάλλει στην ανακούφιση
των ασθενών οµάδων του πληθυσµού που απειλούνται από την φτώχεια, προάγει την
κοινωνική συνοχή, ενισχύει την κοινωνική ενσωµάτωση και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον
στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριµένα στη µείωση του αριθµού των ατόµων
που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισµό.
Το πεδίο εφαρµογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής (ΕΠ ΕΒΥΣ), το οποίο
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εγκρίθηκε την 15η ∆εκεµβρίου 2014 και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Η περίοδος
εφαρµογής του ΕΠ ΕΒΥΣ διαρκεί από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2020.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά µε τη
συλλογή, µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή τροφίµων ή/ και βασικής υλικής συνδροµής,
ενώ επίσης συνδυάζει συνοδευτικά µέτρα και δραστηριότητες που συµβάλλουν στην
κοινωνική ενσωµάτωση των ωφελούµενων.
Αρχή ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ είναι το Εθνικό
Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΕΑ∆).
Η ΚΣ της ΠΕ Αχαΐας, µε επικεφαλής εταίρο (∆ικαιούχο) την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, υπέβαλε σχετική αίτηση χρηµατοδότησης της Πράξης
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες
και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» στο
πλαίσιο της υπ. αρίθµ. ∆23/οικ.49681/3647/5-11-2015 Πρόσκλησης της ∆ιαχειριστικής
Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.

Ειδικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Είδος Υλικής Στέρησης: Τρόφιµα
Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάσταση στο µέτωπο της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισµού έχει επιδεινωθεί, µε αποτέλεσµα τη στέρηση βασικών αγαθών και
υπηρεσιών. Ο συνδυασµός της µείωσης του εισοδήµατος µε τις αυξηµένες ανάγκες που
δηµιουργούνται λόγω της γενικής οικονοµικής ύφεσης έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του
ποσοστού του πληθυσµού που βρίσκεται σε ακραία φτώχεια ή σε άµεσο κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικού αποκλεισµού.
Υπολογίζεται ότι το 50,3% του φτωχού πληθυσµού αντιµετωπίζει πρόβληµα στέρησης
διατροφής. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 450.000 νοικοκυριά ή
περισσότερα 1.170.000 εκατοµµύρια άτοµα. Η σοβαρότητα της στέρησης τροφής οδηγεί
στην ανάγκη για σηµαντική κατανοµή του προϋπολογισµού του ΕΠ Ι στη διανοµή τροφίµων
προς τους απόρους.
Είδος Υλικής Στέρησης: Βασικές Υλικές Στερήσεις
Σύµφωνα µε την υπ. αρίθµ. ∆23/οικ.49681/3647/05-11-2015 πρόσκληση (Κωδικός
ΚΣ1/2015-2016) της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το
88,4% του φτωχού πληθυσµού έχει αδυναµία αντιµετώπισης των συνήθων αναγκών του
(55,5% µεγάλη δυσκολία, 32,9% δυσκολία) ενώ είναι ανησυχητικό το γεγονός πως
αντίστοιχες δυσκολίες αντιµετωπίζει και το 67,1% του µη φτωχού πληθυσµού (27,8% µεγάλη
δυσκολία, 39,3% δυσκολία). Μεταξύ αυτών των αναγκών είναι και η απόκτηση ειδών
οικιακού καθαρισµού και προσωπικής υγιεινής. Τέτοια είδη περιλαµβάνουν απορρυπαντικά,
προϊόντα καθαρισµού, είδη προσωπικής υγιεινής. Η τακτική χρήση τέτοιων ειδών είναι
απαραίτητη τόσο για την διατήρηση της υγείας των ωφελουµένων (ιδιαίτερα σε νοικοκυριά
όπου διαµένουν παιδιά, ηλικιωµένοι, ΑµεΑ, ασθενείς κλπ.) όσο και για τη διαφύλαξη της
δηµόσιας υγείας. Επιπλέον, η χρήση τέτοιων ειδών έχει ουσιαστική συµβολή τόσο στην
αξιοπρέπεια των ωφελουµένων όσο και στις δυνατότητες κοινωνικής και εργασιακής τους
επανένταξης.
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Η προστιθέµενη αξία του ΕΠ ΕΒΥΣ και των πράξεων που χρηµατοδοτεί σε όλη την Ελλάδα,
έγκειται στο ότι για πρώτη φορά χρηµατοδοτείται η προµήθεια/ διανοµή τροφίµων και
βασικών αγαθών, συµπεριλαµβανοµένων φρέσκων προϊόντων, προς ευάλωτες οµάδες
πληθυσµού, µε δυνατότητα να διαφοροποιείται η σύνθεση των πακέτων που παρέχονται,
αναλόγως των συγκεκριµένων οµάδων στόχου στις οποίες απευθύνεται κάθε Πράξη.
Συνοδευτικά Μέτρα
Παράλληλα µε τη διανοµή τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, θα παρέχονται
Συνοδευτικά Μέτρα, µε στόχο την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού και των
κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων µε πιο ενεργό και βιώσιµο τρόπο. Ως
«Συνοδευτικά Μέτρα» ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται πέραν της διανοµής
τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, µε στόχο την αντιµετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισµού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό και βιώσιµο τρόπο.
Ενδεικτικά ΣΜ είναι τα εξής:
•

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάµωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών
σε ατοµικό επίπεδο και σε επίπεδο οικογένειας (ή και σε µονήρη).

•

∆ιατροφικές συµβουλές (και συµβουλές υγιεινής διατροφής).

•

Συµβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισµού.

•

Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών (π.χ. πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες
κ.λπ.).

•

Κοινωνικά φροντιστήρια που θα παρέχουν τόσο διδακτική υποστήριξη όσο και
επαρκείς και κατάλληλους χώρους για µελέτη για τα παιδιά/ ωφελούµενους.

•

Υλοποίηση πολιτιστικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης για παιδιά
ωφελούµενους (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, θεατρικά εργαστήρια, κ.α.)

Φυσικό Αντικείµενο Ενταγµένων Πράξεων
Κεντρικές Προµήθειες
Για το έτος 2015 η προµήθεια τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής πραγµατοποιήθηκε
κεντρικά, µε ∆ικαιούχο το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (Αρχή
∆ιαχείρισης). Με την υπ’ αρίθµ. 45/05-06-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1137/Β/12-06-2015) ανατέθηκε στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή η υλοποίηση όλων των σταδίων σχεδιασµού, προκήρυξης και
διενέργειας διαγωνισµών κεντρικών προµηθειών τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής
για τους ωφελούµενους του ΤΕΒΑ, σύµφωνα µε τους όρους και διαδικασίες που
προβλέπονται στην εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία περί Προµηθειών ∆ηµοσίου, µέχρι και το
στάδιο της υπογραφής συµβάσεων µε τους αναδόχους. Η εκτέλεση των συµβάσεων που
υπογράφηκαν µε τους αναδόχους στους οποίους κατακυρώθηκαν οι προµήθειες
(παρακολούθηση εκτέλεσης, παραλαβή παραδοτέων, επιβολή κυρώσεων, ποινικών ρητρών
και ό,τι άλλο προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία για την ολοκλήρωση της
προµήθειας) πραγµατοποιήθηκε µε ευθύνη του ∆ικαιούχου της Πράξης ΕΙΕΑ∆ – ∆Α ΕΠ
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.Η παραλαβή των προµήθειών από τους αναδόχους, η αποθήκευσή τους, η
µεταφορά τους στα σηµεία διανοµής και η διανοµή τους στους ωφελούµενους γίνεται από
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τους Επικεφαλής Εταίρους/ ∆ικαιούχους των Κοινωνικών Συµπράξεων, µε ευθύνη και
επιµέλειά τους.
Αποκεντρωµένες Προµήθειες
Για το έτος 2016 η προµήθεια τροφίµων (νωπών και µακράς διάρκειας) και βασικής υλικής
συνδροµής γίνεται αποκεντρωµένα από τους Επικεφαλής Εταίρους/ ∆ικαιούχους, µέσω
διαγωνισµών, µε εφαρµογή της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας περί προµήθειών. Η
αποθήκευσή των αποκεντρωµένων προµηθειών, η µεταφορά τους στα σηµεία διανοµής και η
διανοµή τους στους ωφελούµενους γίνεται από τους ∆ικαιούχους/Επικεφαλής Εταίρους των
Κοινωνικών Συµπράξεων, µε ευθύνη και επιµέλειά τους. Τα προς προµήθεια είδη
προσδιορίζονται ως εξής:
ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τα είδη των τροφίµων που προµηθεύονται και διανέµουν οι Επικεφαλής Εταίροι/ ∆ικαιούχοι
προσδιορίζονται από τους ίδιους στην πρότασή τους, ανάλογα µε τις ανάγκες των
ωφελούµενων τους και πρέπει κατ’ ελάχιστο, υποχρεωτικά, να συµπεριλαµβάνουν ένα ή
περισσότερα προϊόντα από τις κατωτέρω γενικές κατηγορίες:
Κρέατα – Πουλερικά - Ιχθείς– Θαλασσινά
Γαλακτοκοµικά Προϊόντα
Βρεφικές τροφές
Είδη παντοπωλείου
Είδη οπωροπωλείου
ΕΙ∆Η ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
Οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδροµής που προµηθεύονται και διανέµουν οι
Επικεφαλής Εταίροι/ ∆ικαιούχοι προσδιορίζονται από τους ίδιους στην πρότασή τους,
ανάλογα µε τις ανάγκες των ωφελούµενων τους και αφορούν σε είδη οικιακού καθαρισµού
και προσωπικής υγιεινής και ανάλογα µε τα µέλη της ωφελούµενης µονάδας, σε ρουχισµό,
βρεφικά και παιδικά είδη. Στους αστέγους παρέχονται ρουχισµός και είδη προσωπικής
υγιεινής σε ατοµική συσκευασία.
Συνοδευτικά Μέτρα (5%) εγκεκριµένου προϋπολογισµού 2015-2016 που θα υλοποιηθούν
έως τις 31-12-2018 (φυσικό αντικείµενο) σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. πρωτ.
∆26/οικ./45601/360/03-10-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017)
Οι Επικεφαλής Εταίροι/ ∆ικαιούχοι, εν προκειµένω η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/ ΠΕ
Αχαΐας, σχεδιάζουν και υλοποιούν Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα µε το προφίλ, τα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ωφελούµενων τους.
∆ιοικητικές ∆απάνες (5%) εγκεκριµένου προϋπολογισµού 2015-2016 που θα
υλοποιηθούν έως τις 31-12-2018 (φυσικό αντικείµενο) σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. πρωτ.
∆26/οικ./45601/360/03-10-2017 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3670/Β/19-10-2017)
Οι Επικεφαλής Εταίροι/ ∆ικαιούχοι, εν προκειµένω η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/ ΠΕ
Αχαΐας, σχεδιάζουν και υλοποιούν τις απαιτούµενες ενέργειες διοικητικής υποστήριξης,
ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν στη φάση υλοποίησης της Πράξης.
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Τα Συνοδευτικά Μέτρα και οι ∆ιοικητικές ∆απάνες υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του
∆ικαιούχου είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύµπραξης, στον οποίο/ στους οποίους
ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύµπραξη, η αρµοδιότητα και η ευθύνη υλοποίησης του/ τους.

Ωφελούµενοι – Οµάδα στόχος
Ωφελούµενοι των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδροµής είναι:
•

Άτοµα και οικογένειες που διαβιούν σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας που πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αρίθµ.
∆23/οικ.19162/1277/27-05-2015 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1066/Β/0506-2015) περί καθορισµού εισοδηµατικών και περιουσιακών κριτηρίων των
ωφελούµενων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)»
και συµπεριλαµβάνονται στον Τελικό Πίνακα Ωφελούµενων που διαβιβάζεται στον
∆ικαιούχο από τη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας.

•

Άστεγοι, οι οποίοι προκύπτουν από έρευνες πεδίου που διενεργούνται από το
επιστηµονικό προσωπικό του ∆ικαιούχου ή και άλλων εταίρων της Κοινωνικής
Σύµπραξης.

•

Σύµφωνα µε την υπ.
αρίθµ. ∆23/οικ.17108/875/10-04-2017 Απόφαση της
Αναπληρώτριας Υπουργού (ΦΕΚ 1474/Β/28-04-2017), από 1/6/2017 ωφελούµενοι
του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) καθίστανται
αυτοδίκαια οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) (σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ.Γ.∆.5οικ.2961-10 (Β΄128/2017) Κοινή
Υπουργική Απόφαση).

Άρθρο 3 - Σκοπός
Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η υλοποίηση ενεργειών από τα συµβαλλόµενα µέλη,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσης, προκειµένου να υλοποιηθεί το Υποέργο 3.
«∆ιοικητικές ∆απάνες» και το Υποέργο 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης µε τίτλο
«Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες
και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και
κωδικό MIS 5000168.
Για την επιτυχή εκτέλεση των κοινά συµφωνηµένων της παρούσας σύµβασης, τα
συµβαλλόµενα µέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία µε βάση τους όρους της
σύµβασης αυτής.

Άρθρο 4 – Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης
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Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/ ΠΕ Αχαΐας, ως επικεφαλής της Κοινωνικής Σύµπραξης της
ΠΕ Αχαΐας, έχει την ευθύνη για την υλοποίηση Συνοδευτικών Μέτρων που στοχεύουν στην
κοινωνική ενδυνάµωση, ενσωµάτωση, επανένταξη των ωφελούµενων.
Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η συνεργασία των
συµβαλλόµενων µερών, ώστε µε τις ενέργειες και υπηρεσίες του κάθε ενός εξ αυτών, να
υλοποιηθεί το Υποέργο 3. «∆ιοικητικές ∆απάνες» και το Υποέργο 4. «Συνοδευτικά Μέτρα»
της Πράξης µε τίτλο «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη
ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS 5000168.
Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας/ ΠΕ Αχαΐας,
της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του ∆ήµου Αιγιαλείας και του ∆ήµου Καλαβρύτων, θα
παράσχει υποστήριξη µε στόχο την αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού και των
κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων µε πιο ενεργό και βιώσιµο τρόπο, στο πλαίσιο
υλοποίησης των ∆ιοικητικών ∆απανών και των Συνοδευτικών Μέτρων της ενταγµένης
Πράξης.
Εντός του ανωτέρου πλαισίου, σκοπός της Προγραµµατικής είναι ο σχεδιασµός
παρεµβάσεων για την καταπολέµηση των φαινοµένων της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισµού, στοχευµένων στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της κάθε κατηγορίας
ωφελούµενων στην ΠΕ Αχαΐας.
Οι «∆ιοικητικές ∆απάνες» (∆∆, στο εξής) αποτελούν κατ’ αποκοπή δαπάνες που ανέρχονται
σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης προµήθειας τροφίµων και βασικής
υλικής συνδροµής. Οι δαπάνες που πληρώνονται από τη ∆ιαχειριστική Αρχή και
συµπεριλαµβάνονται στο κατ’ αποκοπή ποσοστό 5% πρέπει να είναι πραγµατικές και να
αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί.
Ως «Συνοδευτικά Μέτρα» ορίζονται οι δραστηριότητες που αναλαµβάνονται πέραν της
διανοµής τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, µε στόχο την αντιµετώπιση του
κοινωνικού αποκλεισµού ή/ και κοινωνικών έκτακτων αναγκών µε πιο ενεργό και βιώσιµο
τρόπο. Οι δαπάνες που συνδέονται µε τα Συνοδευτικά Μέτρα αποτελούν κατ’ αποκοπή
δαπάνες που ανέρχονται σε ποσοστό έως 5% επί της συνολικής δαπάνης προµήθειας
τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής. Οι δαπάνες που πληρώνονται από τη
∆ιαχειριστική Αρχή και συµπεριλαµβάνονται στο κατ’ αποκοπή ποσοστό 5% πρέπει να είναι
πραγµατικές και να αντιστοιχούν σε πληρωµές που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί.
Τα Συνοδευτικά Μέτρα και οι ∆ιοικητικές ∆απάνες υλοποιούνται υπό την εποπτεία είτε του
∆ικαιούχου είτε εταίρου/ εταίρων της Κοινωνικής Σύµπραξης, στον οποίο/ στους οποίους
ανατέθηκε από την Κοινωνική Σύµπραξη, η αρµοδιότητα και η ευθύνη υλοποίησης του/ τους.
Η συνολική δαπάνη για το Υποέργο 3. «∆ιοικητικές ∆απάνες» εγκεκριµένου
προϋπολογισµού για τα έτη 2015-2016 (που το φυσικό αντικείµενο της οποίας θα υλοποιηθεί
έως τις 31-12-2018) για την Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ Αχαΐας θα ανέλθει έως το ποσό των
€259.632,33 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Η συνολική δαπάνη για το Υποέργο 4. «Συνοδευτικά Μέτρα» εγκεκριµένου προϋπολογισµού
για τα έτη 2015-2016 (που το φυσικό αντικείµενο της οποίας θα υλοποιηθεί έως τις 31-122018) για την Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ Αχαΐας θα ανέλθει έως το ποσό των €259.632,33
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συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Αναλυτικά:

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Με βάση την γεωγραφική κατανοµή, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ωφελούµενων
της ΠΕ Αχαΐας, ο εταίρος Ιερά Μητρόπολη Πατρών θα αναλάβει τις κάτωθι ενέργειες για τη
διοικητική υποστήριξη της ΚΣ:
Πίνακας 1

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος

Περιοχή
Αναφοράς

Ωφελούµενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες
δράσεων:

Προϋπολογι
σµός2

Ιερά
Μητρόπολη
Πατρών

ΠΕ Αχαΐας

Ωφελούµενοι
ΤΕΒΑ της ΚΣ
ΠΕ Αχαΐας

-Παροχή υπηρεσιών τεχνικής και
διοικητικής υποστήριξης του
∆ικαιούχου

€ 130.000,00

- Υποστήριξη στην αποθήκευση
και διανοµή των προϊόντων
τροφίµων και της βασικής υλικής
συνδροµής στους ωφελούµενους
- Υποστήριξη στη διάθεση
εξοπλισµού (ψυγεία, οχήµατα,
ερµάρια, κ.λπ.) για την
αποθήκευση και διανοµή των
προϊόντων
- Λοιπές δράσεις

Σε περίπτωση, που οι συµβαλλόµενοι φορείς δεν επιτύχουν την εκτέλεση των απαιτούµενων
εργασιών και την απορρόφηση του εκτιµώµενου προϋπολογισµού των ∆ιοικητικών ∆απανών
εντός των απαιτούµενων προθεσµιών και σύµφωνα µε τις ανάγκες της Πράξης, ο δικαιούχος
ΠΕ Αχαΐας διατηρεί τη δυνατότητα αναµόρφωσης της κατανοµής, τηρουµένων των
ανώτατων ορίων (για το σύνολο των ∆∆) που περιγράφονται στην παρούσα Προγραµµατική
Σύµβαση.

Ο προϋπολογισµός θα εκτελείται σταδιακά µε βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου και µε βάση τον
σχεδιασµό και το χρηµατοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύµβαση.
2
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Με βάση την γεωγραφική κατανοµή, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ωφελούµενων
της ΠΕ Αχαΐας, οι εταίροι θα αναλάβουν τις κάτωθι ενέργειες για την υλοποίηση των
Συνοδευτικών Μέτρων της ΚΣ:
Πίνακας 2

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος

Περιοχή
Αναφοράς

Ωφελούµενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες ΣΜ:

Προϋπολογισ
µός3

Ιερά
Μητρόπολη
Πατρών

Εντός των
διοικητικών
ορίων των
∆ήµων
Πατρέων,
∆υτικής
Αχαΐας,
Ερυµάνθου

Ωφελούµενοι
ΤΕΒΑ που
κατοικούν
εντός των
διοικητικών
ορίων των
∆ήµων
Πατρέων,
∆υτικής
Αχαΐας,
Ερυµάνθου

- ∆ηµιουργικές και λοιπές
δραστηριότητες για παιδιά
(δηµιουργική απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής και
αγιογραφίας, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, κ.λπ.),

€ 117.900,00

4

- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά και συναφείς δράσεις,
- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάµωσης και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν κατά προτεραιότητα
παιδιά, εφήβους, γυναίκες,
ηλικιωµένους,
- Λοιπές δράσεις

3 Ο προϋπολογισµός θα εκτελείται σταδιακά µε βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου και µε βάση τον
σχεδιασµό και το χρηµατοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύµβαση. Το ύψος του
προϋπολογισµού είναι το ανώτερο δυνατό που µπορεί να εκτελέσει ο εταίρος.
4 Περιλαµβάνονται Συνοδευτικά Μέτρα ειδικά για τα ΑµεΑ και τους φροντιστές τους έως του προϋπολογισµού των
5.400 € θα υλοποιηθούν από την ΠΟΜΑµεΑ
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Πίνακας 3

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος

Περιοχή
Αναφοράς

Ωφελούµενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες ΣΜ:

Προϋπολογισ
µός5

∆ήµος
Αιγιαλείας

Εντός των
διοικητικών
ορίων του
∆ήµου
Αιγιαλείας

Ωφελούµενοι
ΤΕΒΑ που
κατοικούν
εντός των
διοικητικών
ορίων του
∆ήµου
Αιγιαλείας

- ∆ηµιουργικές και λοιπές
δραστηριότητες για παιδιά
(δηµιουργική απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
θεατρικά εργαστήρια, κ.λπ.),

€ 16.000,00

- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά και συναφείς δράσεις,
- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάµωσης και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν κατά προτεραιότητα
παιδιά, εφήβους, γυναίκες,
ηλικιωµένους,
- Λοιπές δράσεις

∆ήµος
Καλαβρύτων

Εντός των
διοικητικών
ορίων του
∆ήµου
Καλαβρύτων

Ωφελούµενοι
ΤΕΒΑ που
κατοικούν
εντός των
διοικητικών
ορίων του
∆ήµου
Καλαβρύτων

- ∆ηµιουργικές και λοιπές
δραστηριότητες για παιδιά
(δηµιουργική απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
θεατρικά εργαστήρια, κ.λπ.),

€ 4.000,00

- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά και συναφείς δράσεις,
- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ενδυνάµωσης και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν κατά προτεραιότητα
παιδιά, εφήβους, γυναίκες,
ηλικιωµένους,
- Λοιπές δράσεις

Σε περίπτωση, που οι συµβαλλόµενοι φορείς δεν επιτύχουν την εκτέλεση των απαιτούµενων
εργασιών και την απορρόφηση του εκτιµώµενου προϋπολογισµού των ∆ιοικητικών ∆απανών
εντός των απαιτούµενων προθεσµιών και σύµφωνα µε τις ανάγκες της Πράξης, ο δικαιούχος
ΠΕ Αχαΐας διατηρεί τη δυνατότητα αναµόρφωσης της κατανοµής ανάµεσα στους εταίρους,
τηρουµένων των ανώτατων ορίων (για το σύνολο των ΣΜ) που περιγράφονται στην παρούσα
Προγραµµατική Σύµβαση.

Ο προϋπολογισµός θα εκτελείται σταδιακά µε βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου και µε βάση τον
σχεδιασµό και το χρηµατοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύµβαση. Το ύψος του
προϋπολογισµού είναι το ανώτερο δυνατό που µπορεί να εκτελέσει ο εταίρος.
5
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Άρθρο 5 – Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης της Σύµβασης
Η έναρξη ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η λήξη του
φυσικού αντικειµένου της σύµβασης προσδιορίζεται από τη λήξη του φυσικού αντικειµένου
και την ολοκλήρωση της Πράξης µε τίτλο «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και
βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS 5000168. Στο διάστηµα αυτό θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της
σύµβασης, σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν.
Η τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της ενταγµένης πράξης από την αρµόδια
∆ιαχειριστική Αρχή, τροποποιεί αυτόµατα και το χρονοδιάγραµµα ισχύος της παρούσης.

Πίνακας 4

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος

Περιοχή
Αναφοράς

Ωφελούµενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες
δράσεων:

Χρονοδιάγραµµα

Ιερά
Μητρόπολη
Πατρών

Εντός των
διοικητικών
ορίων των
∆ήµων
Πατρέων,
∆υτικής
Αχαΐας,
Ερυµάνθου

Ωφελούµενοι
ΤΕΒΑ που
κατοικούν εντός
των διοικητικών
ορίων των
∆ήµων
Πατρέων,
∆υτικής Αχαΐας,
Ερυµάνθου

- Υποστήριξη στην
αποθήκευση και διανοµή
των προϊόντων και της
βασικής υλικής συνδροµής
στους ωφελούµενους

Έναρξη: Με την
υπογραφή της
παρούσας
σύµβασης

- Υποστήριξη στη διάθεση
εξοπλισµού (ψυγεία,
οχήµατα, ερµάρια, κ.λπ.)
για την αποθήκευση και
διανοµή των προϊόντων
- Λοιπές δράσεις
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ολοκλήρωση της
Πράξης

Α∆Α: 6ΜΒΦΩ6Χ-ΥΦ1
Πίνακας 5

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος

Περιοχή
Αναφοράς

Ωφελούµενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες
ΣΜ:

Χρονοδιάγραµµα

Ιερά
Μητρόπολη
Πατρών

Εντός των
διοικητικών
ορίων των
∆ήµων
Πατρέων,
∆υτικής
Αχαΐας,
Ερυµάνθου

Ωφελούµενοι
ΤΕΒΑ που
κατοικούν
εντός των
διοικητικών
ορίων των
∆ήµων
Πατρέων,
∆υτικής
Αχαΐας,
Ερυµάνθου

- ∆ηµιουργικές και λοιπές
δραστηριότητες για παιδιά
(δηµιουργική απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής και
αγιογραφίας, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, κ.λπ.),

Έναρξη: Με την
υπογραφή της
παρούσας
σύµβασης

- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά και συναφείς δράσεις,

Λήξη: Με την
ολοκλήρωση της
Πράξης

- Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάµωσης και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους, γυναίκες,
ηλικιωµένους,
- Λοιπές δράσεις

Πίνακας 6

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος

Περιοχή
Αναφοράς

Ωφελούµενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες
ΣΜ:

Χρονοδιάγραµµα

∆ήµος
Αιγιαλείας

Εντός των
διοικητικών
ορίων του
∆ήµου
Αιγιαλείας

Ωφελούµενοι
ΤΕΒΑ που
κατοικούν
εντός των
διοικητικών
ορίων του
∆ήµου
Αιγιαλείας

- ∆ηµιουργικές και λοιπές
δραστηριότητες για παιδιά
(δηµιουργική απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, θεατρικά
εργαστήρια, κ.λπ.),

Έναρξη: Με την
υπογραφή της
παρούσας
σύµβασης
Λήξη: Με την
ολοκλήρωση της
Πράξης

- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά και συναφείς δράσεις,
- Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάµωσης και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους, γυναίκες,
ηλικιωµένους,
- Λοιπές δράσεις

∆ήµος
Καλαβρύτων

Εντός των
διοικητικών
ορίων του
∆ήµου
Καλαβρύτων

Ωφελούµενοι
ΤΕΒΑ που
κατοικούν
εντός των
διοικητικών

- ∆ηµιουργικές και λοιπές
δραστηριότητες για παιδιά
(δηµιουργική απασχόληση,
εργαστήρια ζωγραφικής,
εκπαιδευτικές

Έναρξη: Με την
υπογραφή της
παρούσας
σύµβασης
Λήξη: Με την
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Εταίρος

Περιοχή
Αναφοράς

Ωφελούµενοι

Ενδεικτικές κατηγορίες
ΣΜ:

Χρονοδιάγραµµα

ορίων του
∆ήµου
Καλαβρύτων

δραστηριότητες, θεατρικά
εργαστήρια, κ.λπ.),

ολοκλήρωση της
Πράξης

- Παροχή ξενόγλωσσης ή
ενισχυτικής διδασκαλίας σε
παιδιά και συναφείς δράσεις,
- Υπηρεσίες
ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάµωσης και
κοινωνικής ένταξης που θα
αφορούν κατά
προτεραιότητα παιδιά,
εφήβους, γυναίκες,
ηλικιωµένους,
- Λοιπές δράσεις

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης µπορεί µε
αιτιολογηµένη απόφαση να τροποποιεί τα χρονικά διαστήµατα των επιµέρους σταδίων
υλοποίησης χωρίς να αλλάζει ο χρόνος περαίωσης του συνολικού αντικειµένου της
Προγραµµατικής Σύµβασης.
Η λογιστική διεκπεραίωση για το όλο έργο συµφωνείται ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη
λήξη της Σύµβασης, δηλαδή την ολοκλήρωση της Πράξης.

Άρθρο 6 – Χρηµατοδοτικό Σχέδιο Εκτέλεσης της Σύµβασης
Η εκχώρηση του προϋπολογισµού που αναλογεί στις δράσεις των Υποέργων 3 και 4 που θα
υλοποιήσουν οι εταίροι Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ∆ήµος Αιγιαλείας και ∆ήµος Καλαβρύτων
από τον ∆ικαιούχο πραγµατοποιείται σε τέσσερις (4) δόσεις και ακολουθεί τις πληρωµές της
Πράξης σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ΦΕΚ 770/Β/30-04-2015 «Σύστηµα ∆ιαχείρισης,
Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από το
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».
Το Χρηµατοδοτικό Σχέδιο της Σύµβασης όπως προσδιορίζεται µε βάση τα παραπάνω,
περιγράφεται στους πίνακες που ακολουθούν:
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Πίνακας 7

ΥΠΟΕΡΓΟ 3. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Εταίρος

Ενδεικτικό Χρηµατοδοτικό Σχέδιο που ακολουθεί την κατανοµή
χρηµατοδότησης του ΕΙΕΑ∆ προς τον ∆ικαιούχο Π∆Ε/ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ

Ιερά
Μητρόπολη
Πατρών

Α δόση

Β δόση

Γ δόση

(30%)

(30%)

(20%)

Η πρώτη δόση, η
οποία είναι
προκαταβολή
ύψους 30% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 3
καταβάλλεται
µετά την υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης» από
τον εταίρο ΙΜ
Πατρών προς την
Π∆Ε/ ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ, που
επέχει θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η δεύτερη δόση
ύψους 30% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 3
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
60% του φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ΙΜ
Πατρών και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
δεύτερης (2ης)
δόσης από την
Αρχή ∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.

Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 3
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
80% του φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ΙΜ
Πατρών και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
τρίτης (3ης) δόσης
από την Αρχή
∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.

∆ δόση, λήξη και
αποπληρωµή του
έργου (20%)
Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 3
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
100% του
φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ΙΜ
Πατρών και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
τέταρτης (4ης)
δόσης από την
Αρχή ∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος

Ενδεικτικό Χρηµατοδοτικό Σχέδιο

Ιερά
Μητρόπολη
Πατρών

Α δόση

Β δόση

Γ δόση

(30%)

(30%)

(20%)

Η πρώτη δόση, η
οποία είναι
προκαταβολή
ύψους 30% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται
µετά την υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης» από
τον εταίρο ΙΜ
Πατρών προς την
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας,
που επέχει θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η δεύτερη δόση
ύψους 30% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
60% του φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ΙΜ
Πατρών και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
δεύτερης (2ης)
δόσης από την
Αρχή ∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.

Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
80% του φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ΙΜ
Πατρών και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
τρίτης (3ης) δόσης
από την Αρχή
∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.
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∆ δόση, λήξη και
αποπληρωµή του
έργου (20%)
Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
100% του
φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ΙΜ
Πατρών και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
τέταρτης (4ης)
δόσης από την
Αρχή ∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος

Ενδεικτικό Χρηµατοδοτικό Σχέδιο

∆ήµος
Αιγιαλείας

Α δόση

Β δόση

Γ δόση

(30%)

(30%)

(20%)

Η πρώτη δόση, η
οποία είναι
προκαταβολή
ύψους 30% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται
µετά την υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης» από
τον εταίρο ∆ήµο
Αιγιαλείας προς
την Π∆Ε/ ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ, που
επέχει θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η δεύτερη δόση
ύψους 30% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
60% του φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ∆ήµο
Αιγιαλείας και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
δεύτερης (2ης)
δόσης από την
Αρχή ∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.

Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
80% του φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ∆ήµο
Αιγιαλείας και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
τρίτης (3ης) δόσης
από την Αρχή
∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.

∆ δόση, λήξη και
αποπληρωµή του
έργου (20%)
Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
100% του
φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ∆ήµο
Αιγιαλείας και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
τέταρτης (4ης)
δόσης από την
Αρχή ∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.

31

Α∆Α: 6ΜΒΦΩ6Χ-ΥΦ1
Πίνακας 10

ΥΠΟΕΡΓΟ 4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Εταίρος

Ενδεικτικό Χρηµατοδοτικό Σχέδιο

∆ήµος
Καλαβρύτων

Α δόση

Β δόση

Γ δόση

(30%)

(30%)

(20%)

Η πρώτη δόση, η
οποία είναι
προκαταβολή
ύψους 30% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται
µετά την υποβολή
«Βεβαίωσης
Έναρξης
Υλοποίησης» από
τον εταίρο ∆ήµο
Καλαβρύτων προς
την Π∆Ε/ ΠΕ
ΑΧΑΪΑΣ, που
επέχει θέση
υπεύθυνης
δήλωσης.

Η δεύτερη δόση
ύψους 30% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
60% του φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ∆ήµο
Καλαβρύτων και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
δεύτερης (2ης)
δόσης από την
Αρχή ∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.

Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
80% του φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
∆ήµο Καλαβρύτων
και µε την
προϋπόθεση ότι
έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
τρίτης (3ης) δόσης
από την Αρχή
∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.
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∆ δόση, λήξη και
αποπληρωµή του
έργου (20%)
Η τρίτη δόση
ύψους 20% του
συνολικού ποσού
της
χρηµατοδότησης
για την υλοποίηση
των δράσεων του
Άρθρου 4 της
παρούσας για το
Υποέργο 4
καταβάλλεται µε
την ολοκλήρωση
και παραλαβή του
100% του
φυσικού
αντικειµένου που
ανατίθεται στον
εταίρο ∆ήµο
Καλαβρύτων και µε
την προϋπόθεση
ότι έχει
πραγµατοποιηθεί
η πληρωµή της
τέταρτης (4ης)
δόσης από την
Αρχή ∆ιαχείρισης
(ΕΙΕΑ∆) προς τον
∆ικαιούχο Π∆Ε/
ΠΕ Αχαΐας. Η
υλοποίηση του
φυσικού
αντικειµένου
τεκµηριώνεται
από τα παραδοτέα
και τις σχετικές
δαπάνες που
υποβάλλονται
στον ∆ικαιούχο
Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας
στα οποία
πραγµατοποιούντα
ι έλεγχοι
πληρότητας,
ορθότητας, κ.λπ.

Α∆Α: 6ΜΒΦΩ6Χ-ΥΦ1
Άρθρο 7 - Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής της προγραµµατικής σύµβασης
Περιοχή εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας στην οποία θα υλοποιηθεί η Πράξη «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και
βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ Αχαΐας», µε κωδικό MIS 5000168.

Άρθρο 8 - Προϋπολογισµός – Πόροι –Χρηµατοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισµός της παρούσης για την υλοποίηση του αντικειµένου, όπως αυτό
περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσης, ανέρχεται µέχρι του ποσού των € 267.900
συµπεριλαµβανόµενου του ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για αποκλειστική χρήση των
δράσεων που περιγράφηκαν στο άρθρο 4 της παρούσης και σύµφωνα µε τις χρηµατορροές
του προγράµµατος ΤΕΒΑ.
8.1. €247.900,006 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για την Ιερά Μητρόπολη Πατρών:
8.1.α. Υποέργο 3. ∆ιοικητικές ∆απάνες: €130.000
8.1.β. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €117.900
8.2. €16.000,007 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τον ∆ήµο Αιγιαλείας:
8.2.α. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €16.000
8.3. €4.000,008 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τον ∆ήµο Καλαβρύτων:
8.3.α. Υποέργο 4. Συνοδευτικά Μέτρα: €4.000
Για την διάθεση της χρηµατοδότησης οι Φορείς Υλοποίησης (Ιερά Μητρόπολη Πατρών,
∆ήµος Αιγιαλείας, ∆ήµος Καλαβρύτων) θα παραδώσουν στον Επικεφαλής Εταίρο και
∆ικαιούχο Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας, επίσηµα αντίγραφα των δαπανών που πραγµατοποίησαν.
Ο προϋπολογισµός µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη γνώµη της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης ή και µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Αρχής ∆ιαχείρισης του ΕΠ
ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.
Η χρηµατοδότηση του έργου της Προγραµµατικής Σύµβασης προέρχεται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), στο
πλαίσιο της εγκεκριµένης πράξης µε τίτλο: «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και
βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 20152016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ», κωδικό MIS 5000168 και συνολική δηµόσια
δαπάνη €4.557.989,79 και βαραίνει τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας (Α∆Α: Ω8ΒΓ7Λ6-ΥΥΚ) και ειδικά τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1281.

Ο προϋπολογισµός θα εκτελείται σταδιακά µε βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου και µε βάση τον
σχεδιασµό και το χρηµατοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύµβαση.
7 Ο προϋπολογισµός θα εκτελείται σταδιακά µε βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου και µε βάση τον
σχεδιασµό και το χρηµατοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύµβαση.
8 Ο προϋπολογισµός θα εκτελείται σταδιακά µε βάση την εξέλιξη του φυσικού αντικειµένου και µε βάση τον
σχεδιασµό και το χρηµατοδοτικό σχέδιο που περιγράφεται στη παρούσα Σύµβαση.
6
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Οι Φορείς Υλοποίησης δεν µπορούν να αναλάβουν συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν το ποσό του συµβατικού αντικειµένου του Έργου, χωρίς προηγούµενη
έγγραφη έγκριση από τον ∆ικαιούχο του Έργου.

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις – ∆ικαιώµατα Συµβαλλοµένων
Για την πραγµατοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύβασης και σύµφωνα µε το άρθρο
4, οι εταίροι Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ∆ήµος Αιγιαλείας και ∆ήµος Καλαβρύτων θα
υλοποιήσουν δράσεις για το Υποέργο 3 «∆ιοικητικές ∆απάνες» και δράσεις για το Υποέργο 4
«Συνοδευτικά Μέτρα» σύµφωνα µε την από 25-10-2017 απόφαση του ∆Σ της Κοινωνικής
Σύµπραξης.
Οι ανωτέρω εταίροι έχουν την δυνατότητα βάσει νόµου συµµετοχής στην παρούσα
Προγραµµατική και θα αναλάβουν την υλοποίηση των εγκεκριµένων από την Κοινωνική
Σύµπραξη δράσεων οι ίδιοι, σύµφωνα µε το την νοµοθεσία που τους διέπει και η Π∆Ε/ ΠΕ
Αχαΐας θα αναλάβει να τους εκχωρήσει το ποσό που αναλογεί σε αυτές τις δράσεις και
εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι χρηµατοδότησης.
Για την εκχώρηση του ποσού που αναλογεί στις δράσεις των Υποέργων 3 και 4 η Π∆Ε/ ΠΕ
Αχαΐας δεσµεύεται για την τήρηση της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας.
Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδροµής» που συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Αναλυτικά οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και
δικαιώµατα:
Ο Επικεφαλής Εταίρος και ∆ικαιούχος της ΚΣ, Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας αναλαµβάνει:


Σε συνεργασία µε τους λοιπούς Εταίρους της ΚΣ την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων
καθώς και την παρακολούθηση της ορθής υλοποίησής τους, σύµφωνα µε τον Οδηγό
Εφαρµογής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΤΕΒΑ καθώς και το επιστηµονικό
προσωπικό που θα συνδράµει σε όλα τα στάδια των εργασιών για την οµαλή εκτέλεσή
τους.



Να εγγράψει τις δαπάνες της παρούσας στον προϋπολογισµό του, ώστε να υπάρχει
εξασφαλισµένη πίστωση για την υλοποίησή της.



Την χρηµατοδότηση του προγράµµατος και την εκχώρηση στους Φορείς Υλοποίησης
(Εταίρους της ΚΣ: ΙΜ Πατρών, ∆ήµος Αιγιαλείας, ∆ήµος Καλαβρύτων) της αµοιβής
(ποσού) που αναλογεί, στις δράσεις που θα υλοποιήσουν, εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι
χρηµατοδότησης, όπως προβλέπεται στην εγκεκριµένη Πράξη του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ.



Η εκχώρηση των δαπανών-αµοιβών από την Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας προς τους Φορείς
Υλοποίησης θα πραγµατοποιείται ανάλογα µε τη χρονική εξέλιξη των δαπανών του
Έργου και εφόσον η Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας έχει λάβει την αντίστοιχη χρηµατοδότηση από τον
Φορέα Χρηµατοδότησης της Πράξης. Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).



Η εκχώρηση των δαπανών-αµοιβών από την Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας προς τους Φορείς
Υλοποίησης θα πραγµατοποιείται σταδιακά σύµφωνα µε το Χρηµατοδοτικό Σχέδιο του
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άρθρου 6 και ανάλογα µε την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου (αγορά- διανοµή
τροφίµων και ΒΥΣ) αφού, σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής του Προγράµµατος, το
ποσοστό των ∆ιοικητικών ∆απανών αλλά και των δαπανών των Συνοδευτικών Μέτρων
(που ανέρχεται σε 5% επί της συνολικής δαπάνης προµήθειας τροφίµων και ΒΥΣ) αφορά
στις δαπάνες τροφίµων και ΒΥΣ που θα πραγµατοποιηθούν.


Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την
επίβλεψη των έργων που υλοποιούνται στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης και στη
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.



Να παρέχει στους Φορείς Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει
στη διάθεσή του και να συνεργάζεται µαζί τους για την επίβλεψη των υλοποιούµενων
έργων.



Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 10 της παρούσας.



Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος το
υλοποιούµενο έργο.



Να παρέχει έγκαιρα στους Φορείς Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά µε
οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.

Οι Φορείς Υλοποίησης (Ιερά Μητρόπολη Πατρών, ∆ήµος Αιγιαλείας, ∆ήµος Καλαβρύτων)
αναλαµβάνουν:


Την υλοποίηση των εγκεκριµένων από την Κοινωνική Σύµπραξη δράσεων οι ίδιοι,
σύµφωνα µε την νοµοθεσία που τους διέπει.



Τη σύνταξη και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων της Πράξης για τις
δράσεις που υλοποιούν.



Την τήρηση ηλεκτρονικού και έντυπου αρχείου διοικητικής και οικονοµικής – λογιστικής
παρακολούθησης των δράσεων που υλοποιούν σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής και
τους κανόνες δηµοσιότητας του Προγράµµατος.



Την υποχρέωση να παρέχουν απρόσκοπτα, έγκαιρα και µε την απαιτούµενη εγκυρότητα
και αξιοπιστία προς τον ∆ικαιούχο, την ∆ιαχειριστική Αρχή και την Εθνική Αρχή
Συντονισµού, όλες τις πληροφορίες, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά, παραστατικά κ.λπ.
έγγραφα που απαιτούνται προκειµένου να διαπιστώνεται, σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής
υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Σύµβασης, µέχρι του µέρους
ευθύνης τους.



Να απασχολούν και να διαθέτουν επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.



Να κοινοποιούν στον ∆ικαιούχο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του
φυσικού αντικειµένου του Έργου.



Να υποβάλουν στον ∆ικαιούχο τα αιτήµατα πληρωµής συνοδευόµενα από τα παραδοτέα
που πιστοποιούν την εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Πράξης.

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης είναι δυνατή η
απασχόληση προσωπικού των Φορέων Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του
συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου των
Φορέων Υλοποίησης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
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Τα µέλη της Σύβασης, δεσµεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να
παρέχουν απρόσκοπτα, έγκαιρα και µε την απαιτούµενη εγκυρότητα προς τον ∆ικαιούχο και
την ∆ιαχειριστική Αρχή (ΕΙΕΑ∆), όλες τις πληροφορίες, βεβαιώσεις, δικαιολογητικά,
παραστατικά κ.λπ. έγγραφα που απαιτούνται προκειµένου να διαπιστώνεται, σε κάθε
περίπτωση, η επιτυχής υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της Σύβασης
µέχρι του µέρους ευθύνης τους.

Άρθρο 10 - Συνεργασία- Επιτροπή Παρακολούθησης
Για την αποτελεσµατική εκτέλεση του έργου κρίνεται απαραίτητη η συστηµατική
συνεργασία µµεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων. Προς τούτο συστήνεται όργανο µε την
επωνυµία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης» η οποία
συνεδριάζει στα γραφεία της Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:
•

Έναν εκπρόσωπο της Π∆Ε/ ΠΕ Αχαΐας που είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, µε τον
αναπληρωτή του.

•

Έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών µε τον αναπληρωτή του.

•

Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τον αναπληρωτή του.

•

Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαβρύτων µε τον αναπληρωτή του.

•

Έναν εκπρόσωπο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή της Γενικής
∆ιεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε
τον αναπληρωτή του.

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας
Προγραµµατικής Σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της
τήρησης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των
συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της
παρούσας, και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει
σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση
αναγράφονται τα θέµατα την ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα µέλη της εγκαίρως
και εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς
συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα µέλη της.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από
κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Επιστηµονική
Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί
και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών θεµάτων που σχετίζονται µε την
υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις,
εισηγήσεις ή απόψεις της Επιστηµονικής Επιτροπής δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης ή της Επιστηµονικής Επιτροπής, που θα αποφασιστεί στην πρώτη
συνεδρίασή της.
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Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρεις µήνες και έκτακτα όποτε
το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται
να καλούνται κατά την κρίση της στις συνεδριάσεις, στελέχη του εκάστοτε φορέα τα οποία
εµπλέκονται στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη και στους φορείς από τους
οποίους προέρχονται, αφού υπογραφούν.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα µέλη
της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά πλειοψηφία των
παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. Σε περίπτωση
ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.

Άρθρο 11 - Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας που δηµιουργεί καθυστερήσεις, έκαστο µέλος, κατά τα σκέλος
που το αφορά, είναι υποχρεωµένο να ενηµερώνει τα άλλα µέλη εγγράφως άµεσα.

Άρθρο 12 - Επίλυση διαφορών
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρµόδια για την επίλυση
όλων των διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή
των άρθρων της Παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν
είναι εφικτή µε τον ανωτέρω τρόπο τότε θα παραπέµπεται σε διαιτησία ή σε άλλη νόµιµη
διοικητική διαδικασία.

Άρθρο 13 – Ειδικοί όροι
Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (µελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από
τους Φορείς Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο
εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων, που θα υπογράψουν οι Φορείς
Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου
του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωµα να τα επαναχρησιµοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε
στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και θα
παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης. Τα σχετικά πνευµατικά και συγγενικά
δικαιώµατα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής.
Εµπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη λήξη ή
λύση αυτής, οι Φορείς Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαµβάνουν την υποχρέωση
να µη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του ελληνικού
και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά την υλοποίηση
του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.
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Άρθρο 14 - Τροποποίηση
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύµβασης, εκτός των προβλεπόµενων στα
άρθρα 4 και 5 της παρούσης, απαιτείται νέα έγγραφη συµφωνία µετά την απόφαση των
αρµόδιων συλλογικών οργάνων των συµβαλλόµενων µερών.
Τυχόν τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης της ενταγµένης πράξης από την
αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή, τροποποιεί αυτόµατα και το χρονοδιάγραµµα ισχύος της
παρούσης.

Άρθρο 15 - Αντισυµβατική συµπεριφορά - Συνέπειες
Παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι θεωρούνται
όλοι ουσιώδεις, ή παράβαση των διατάξεων του νόµου Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-07-2010)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα
συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να
αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία του.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι, σε απόδειξη
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) πρωτότυπα, έλαβε δε έκαστος
συµβαλλόµενος από ένα.
(σφραγίδα – υπογραφή)
Για τον Επικεφαλής Εταίρο/∆ικαιούχο
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ/ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Γρηγόριος Αλεξόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας
Για την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.
Χρυσόστοµος
Για τον ∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Αθανάσιος Παναγόπουλος
∆ήµαρχος Αιγιαλείας

Για τον ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Γεώργιος Λαζουράς
∆ήµαρχος Καλαβρύτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
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1. Τίτλος ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 «∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4
«ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ
(5%)»
ΤΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ
ΜΕ
ΤΙΤΛΟ
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ, ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ» (ΚΩ∆ΙΚΟΣ
MIS 5000168) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ».
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή
Ενότητα Αχαΐας, Επικεφαλής Εταίρος και ∆ικαιούχος της ΚΣ ΠΕ Αχαΐας
3. Φορέας Επίβλεψης: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας/ Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας,
Επικεφαλής Εταίρος και ∆ικαιούχος της ΚΣ ΠΕ Αχαΐας
4. Φορείς Υλοποίησης: Οι Εταίροι της ΚΣ ΠΕ Αχαΐας: Ιερά Μητρόπολη Πατρών,
∆ήµος Αιγιαλείας, ∆ήµος Καλαβρύτων
5. Φυσικό αντικείµενο του Έργου: Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών
προκειµένου να υλοποιηθεί το Υποέργο 3. «∆ιοικητικές ∆απάνες» και το Υποέργο 4.
«Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης µε τίτλο «Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων
και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και παροχή Συνοδευτικών
Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ» και κωδικό MIS 5000168.
6. Στοιχεία χωροθέτησης του Έργου: Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που εντάσσονται
στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «∆ιοικητικές ∆απάνες» και του Υποέργου 4.
«Συνοδευτικά Μέτρα» της Πράξης θα διοργανωθούν και θα παρασχεθούν στο
πλαίσιο της χωρικής τους αρµοδιότητας από τον κάθε Εταίρο ξεχωριστά.
7. Προϋπολογισµός του Έργου: €267.900 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
8. Η χρηµατοδότηση του έργου της Προγραµµατικής Σύµβασης προέρχεται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής» που
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ), στο πλαίσιο της εγκεκριµένης πράξης µε τίτλο: «Αποκεντρωµένες
προµήθειες τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής, διοικητικές δαπάνες και
παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 - Κοινωνική Σύµπραξη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ»,
κωδικό MIS 5000168 και συνολική δηµόσια δαπάνη €4.557.989,79 και βαραίνει τον
εγκεκριµένο Προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (Α∆Α: Ω8ΒΓ7Λ6ΥΥΚ, Α∆Α: ΩΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ) και ειδικά τον ΚΑΕ 02.01.071.9919.01.1281.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 205
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση υποβολής από τον ∆ήµο µας αίτησης χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα WiFi for Europe
(WiFi4EU)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έκτο (6ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την “Κοινωνία
του Gigabit, 2025” η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία µε τα Κράτη
Μέλη, προωθεί µέσω του προγράµµατος WiFi for Europe (WiFi4EU) την
ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δηµόσιους χώρους (π.χ. Πλατείες,
πάρκα, δηµόσια κτίρια κ.λπ.).
Η χρηµατοδότηση των δικαιούχων γίνεται µε τη χορήγηση δελτίου
(voucher) το οποίο εξαργυρώνεται από την ΕΕ, µετά την εγκατάσταση
και λειτουργία του δικτύου.
∆ικαιούχοι είναι οι δήµοι της χώρας. Κάθε δήµος µπορεί να λάβει
ένα µόνο δελτίο για όλη τη διάρκεια της δράσης. Για το τρέχον έτος η αξία του δελτίου είναι 15.000,00 € και καλύπτει το κόστος εξοπλισµού και
εγκατάστασης. Ο δικαιούχος αναλαµβάνει τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου (µηνιαία συνδροµή σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο και συντήρηση εξοπλισµού).
Οι δικαιούχοι µπορούν να χρησιµοποιούν το δελτίο WiFi4EU για
τη µερική χρηµατοδότηση έργου µεγαλύτερης αξίας·συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες εξοπλισµού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου
θα καλύπτονται από άλλους πόρους που θα εξασφαλίζει ο δήµος και θα
αποδίδονται στον προµηθευτή.
Το κάθε δελτίο θα πρέπει να εξαργυρωθεί εντός 18 µηνών από την
απόκτησή του.
Ο ∆ήµος µας προτίθεται να καταθέσει αίτηση χρηµατοδότησης για
την εγκατάσταση ενός ασύρµατου σηµείου πρόσβασης WiFi σε πολυσύχναστο χώρο του ∆ήµου, ο οποίος θα προκύψει µετά από ανάλυση των αναγκών.
Με βάσει τα παραπάνω προτείνουµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά:
•
Την έγκριση υποβολής από τον ∆ήµο µας αίτησης χρηµατοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα WiFi for Europe (WiFi4EU).
•
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης µέσω voucher αξίας 15.000,00
€.
•
Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της αίτησης
χρηµατοδότησης και κάθε άλλου υποστηρικτικού εγγράφου για τη συµπλήρωση του φακέλου της αίτησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου,
β)την ανάγκη υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης εκ µέρους του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για την εγκατάσταση ενός ασύρµατου σηµείου πρόσβασης
WiFi σε πολυσύχναστο χώρο του ∆ήµου, ο οποίος θα προκύψει µετά από
ανάλυση των αναγκών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για
την «Κοινωνία του Gigabit, 2025» και γ)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 4)Νικόλαος Θανασούλιας, µετά
από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου
Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα, εποµένως µε είκοσι επτά (27) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
1)Την έγκριση υποβολής από τον ∆ήµο Αιγιαλείας, αίτησης χρηµατοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα WiFi for Europe (WiFi4EU).
2)Την αποδοχή της χρηµατοδότησης µέσω voucher αξίας
15.000,00 €.
3)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ, για την υπογραφή της αίτησης χρηµατοδότησης
και κάθε άλλου υποστηρικτικού εγγράφου για τη συµπλήρωση του φακέλου της αίτησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 205/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 216
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικού δρόµου στην θέση Μύλος ή Λιβαδάκια στην
Τ.Κ. ∆αµακινίου ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας, κ.
Γεωργίου Μπέσκου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 178 παρ.1 & 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06).
2. Του Ν.2307/1995.
3. Του Ν.∆.31/1968.
4. Του Α.Ν.263/1968.
5. Του Α.Ν.1539/1938.
6. Η από 07/06/2017 αίτηση καταγγελία.
7. Το έγγραφο οριοθέτησης επίδικης έκτασης µετά σχετικού σκαριφήµατος.
8. Τη δήλωση του Ευάγγελου Τρίγκα του Λεωνίδα και του Λεωνίδα
Τρίγκα του Παναγιώτη.
9. Το υπ’ αριθ.25/19-01-2003, 39/14-01-2007, 42/09-09-2007, 01/1603-2011 και 4/20-11-2011 πρακτικά Τοπικού Συµβουλίου του Τ.Κ.
∆αµακινίου.
10.Το υπ’ αριθ.886/26-05-2014 διαβιβαστικό εκθέσεως αυτοψίας και
την από 23/05/2014 έκθεση αυτοψίας.
11.Το από 11/03/2014 έγγραφο της Τ.Κ. ∆αµακινίου περί κατάληψης
κοινοτικού δρόµου.
12.Το υπ’ αριθ.1018/3/1274-α/02-06-2014 του Α.Τ. Αιγίου.
13.Τα υπ’ αριθ. έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
14.Την υπ’ αριθ.101658/9950/05-09-2013 πράξη χαρακτηρισµού έκτασης του ∆ασάρχη Πατρών.
15.Το υπ’ αριθ.3629/2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας και το επισυναπτόµενο σ’ αυτό τοπογραφικό διάγραµµα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 178 παρ.1 & 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06), ορίζονται τα εξής:
1. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν
και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή
και αποδοτικό.
………….
4. Η ακίνητη περιουσία των ∆ήµων και των Κοινοτήτων προστατεύεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης
περιουσίας του ∆ηµοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το δηµοτικό ή κοινοτικό Συµβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο ∆ήµαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας.
Με το Ν.∆.31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ»,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.2307/1995, επεκτάθηκε
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η εφαρµογή του Α.Ν.1539/1938 «Περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων» και στους Ο.Τ.Α.
Στο άρθρο 2 του Α.Ν.263/1968, Τροποποίηση νοµοθεσίας περί
προστασίας δηµοσίων κτηµάτων, ορίζονται τα εξής: «Κατά του αυτογνωµόνως επιλαµβανοµένου οιουδήποτε δηµοσίου κτήµατος συντάσσεται
παρά του αρµοδίου Οικονοµικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούµενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται».
Και µε την παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.2307/1995 ορίζεται ότι «Το
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Α.Ν.263/1968, προκειµένου περί δηµοτικών και κοινοτικών κτηµάτων συντάσσεται από το δήµαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας
ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου».
Κατόπιν των ανωτέρω και όπως πιστοποιείται ανωτέρω υπάρχει
κατάληψη δηµοτικού δρόµου στην θέση Μύλος ή Λιβαδάκια της Τ.Κ.
∆αµακινίου ∆ήµου Αιγιαλείας από τους Λεωνίδα Τρίγκα του Παναγιώτη,
Ευάγγελο Τρίγκα του Λεωνίδα και Παναγιώτη Τρίγκα του Λεωνίδα και
ειδικότερα δηµοτικού δρόµου εµβαδού 555τ.µ. και µήκους 138µ. όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο από 21/09/2016 τοπογραφικό διάγραµµα του
Πολιτικού Μηχανικού Πολύδωρου ΣΤ. Σπινθουράκη που διαβιβάστηκε
µε το υπ’ αριθ.3629/17 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας.
Ο καταληφθείς χώρος εµφαίνεται στο ανωτέρω πιστοποιητικό µε
την ειδική διαγράµµιση και περικλείεται από τους αριθµούς 177, 178,
17… και το µήκος του επίδικου τµήµατος εκτείνεται στο Ζ, Η, Θ.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι µε τη δήλωσή τους που αναφέρεται στα
προσαγόµενα έγγραφα οι φερόµενοι ως καταπατητές έχουν αποδεχθεί
την ύπαρξη του κοινόχρηστου δρόµου και µάλιστα είχαν προβεί σε παραχώρηση ώστε ο δρόµος να αποκτήσει πλάτος 4 µέτρων η από 22/09/2011
δήλωση Ευάγγελου Τρίγκα και Λεωνίδα Τρίγκα.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Συµβούλιο σας όπως αποφασίσει την έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικού δρόµου στην περιοχή Μύλος ή Λιβαδάκια της Τ.Κ. ∆αµακινίου
∆ήµου Αιγιαλείας για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Γεωργίου Μπέσκου και έλαβε υπόψη του α)την από 07.06.2017 αίτηση-καταγγελία, β)το έγγραφο
οριοθέτησης επίδικης έκτασης µε το σχετικό σκαρίφηµα, γ)τη δήλωση
των κ.κ. Ευάγγελου Τρίγκα του Λεωνίδα & Λεωνίδα Τρίγκα του Παναγιώτη, δ)τα υπ’ αριθ.25/19.01.2003, 39/14.01.2007, 42/09.09.2007, 01/
16.03.2011 & 4/20.11.2011 Πρακτικά Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ∆αµακινίου ∆ήµου Αιγιαλείας, ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.886/26.05.2014
έγγραφο µε το οποίο διαβιβάστηκε η από 23.05.2014 έκθεση αυτοψίας,
στ)το από 11.03.2014 έγγραφο της εν λόγω Κοινότητας περί κατάληψης
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κοινοτικού δρόµου, ζ)το υπ’ αριθ.πρωτ.1018/3/1274-α/02.06.2014 του Αστυνοµικού Τµήµατος Αιγίου, η)την υπ’ αριθ.101658/9950/05.09.2013
πράξη χαρακτηρισµού έκτασης του ∆ασάρχη Πατρών, θ)το υπ’ αριθ.
πρωτ.3629/2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας µε
το επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, ι)την ανάγκη διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης κατάληψης δηµοτικού δρόµου στη θέση Μύλος ή Λιβαδάκια της Τ.Κ. ∆αµακινίου, ια)τις διατάξεις του Α.Ν.1539/
1938 (Φ.Ε.Κ.488/τ.Α/29.12.1938) «Περί προστασίας των ∆ηµοσίων κτηµάτων», ιβ)του άρθρου 2 του Α.Ν.263/1968 (Φ.Ε.Κ.12/τ.Α/23.01.1968)
«Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί δηµοσίων
κτηµάτων», ιγ)του Ν.∆.31/1968 «Φ.Ε.Κ.281/τ.Α/02.12.1968) «Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και
ρυθµίσεως ετέρων τινών θεµάτων», ιδ)της παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.
2307/1995 (Φ.Ε.Κ.113/τ.Α/15.06.1995) «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ιε)των παρ.1 & 4 του άρθρου 178 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» και ιστ)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 14)Βασίλειος Τοµαράς, 15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση διοικητικής αποβολής στους κ.κ. Ευάγγελο Τρίγκα
του Λεωνίδα και Λεωνίδα Τρίγκα του Παναγιώτη, λόγω αυθαίρετης κατάληψης δηµοτικού δρόµου στη θέση «Μύλος» ή «Λιβαδάκια» της Τοπικής Κοινότητας ∆αµακινίου ∆ήµου Αιγιαλείας, εµβαδού 555 τ.µ. και µήκους 138 µ., όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο από 21.09.2016 τοπογραφικό διάγραµµα του Πολιτικού Μηχανικού Πολύδωρου Στ. Σπινθουράκη, µε την ειδική διαγράµµιση και περικλείεται από τους αριθµούς 177,
178, 17… και το µήκος του επίδικου τµήµατος εκτείνεται στο Ζ, Η, Θ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 216/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 230
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό τέταρτο (34ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα του από 16.03.2018 Πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή αγροτικής
οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«A. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Σκοπός του έργου είναι η Επισκευή των υφιστάµενων αγροτικών
χωµατόδροµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Αιγίου του ∆ήµου Αιγιάλειας.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
α. Την υπ’ αρ.338/2012 απόφαση έγκρισης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιάλειας ανάθεσης του έργου στον Ανάδοχο Νικόλαο Ασκούνη, µε έκπτωση τεκµαρτή 37,00%.
β. Την από 46013/31-10-2012 σύµβαση κατασκευής του έργου,
ποσού 46.494,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έχουν εκδοθεί συνολικά δύο (2) Πιστοποιήσεις και Λογαριασµοί
συνολικού ποσού 9.175,82 € µε Φ.Π.Α.
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Συµβατική προθεσµία: 31/7/2013.
Το έργο περατώθηκε στις 11-3-2013, ήτοι εµπρόθεσµα. όπως φαίνεται από την Βεβαίωση περαίωσης, υπογεγραµµένη από τον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιάλειας.
ΣΤ. Φ.Α.Υ.-Σ.Α.Υ.
Τέθηκαν υπ’ όψη της επιτροπής οι κατατεθειµένοι στο ∆ήµο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(Σ.Α.Υ.) του έργου αρκούντως ενηµερωµένα µε τις τροποποιήσεις των
λόγω κατασκευής αυτού.
Ζ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψη της την Τελική Επιµέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών, όπως αναγράφονται στον συνηµµένο πίνακα και παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά.
Η. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψη της, τη γενική εικόνα
που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο Ειδικές ∆ιαταγές για πληµµελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν
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παρουσιάζει τούτο ελαττώµατα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και
παραλαµβάνει τούτο και ποιοτικά.
Θ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Λόγω του ότι παρήλθαν οι δεκαπέντε µήνες, ο χρόνος εγγύησης
του ανωτέρω έργου ως ορίζουν τα συµβατικά τεύχη, ο ανάδοχος ζήτησε
να γίνει και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου.
Ι. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Η επιτροπή παραλαβής λαµβάνουσα υπ’ όψη το γεγονός ότι έχει
παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως των 15 µηνών, που ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.
κάνει δεκτό το αίτηµα του Αναδόχου και εισηγείται η προσωρινή παραλαβή του έργου να είναι και οριστική.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον Εργολάβο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του από 16.03.2018 Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Επισκευή αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και
υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον ανάδοχο και τον
επιβλέποντα µηχανικό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις α)των άρθρων
73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», β)του Ν.
1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», γ)του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», δ)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 ε)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)Χρήστος
Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 14)Βασίλειος Τοµαράς, 15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του από 16.03.2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και
Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Αιγίου», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ή-
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µου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής,
τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 230/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 231
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό πέµπτο (35ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα του από 16.03.2018 Πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή αγροτικής
οδοποιίας ∆.Ε. Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«A. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Σκοπός του έργου είναι η Επισκευή των υφιστάµενων αγροτικών
χωµατόδροµων στη ∆ηµοτική Ενότητα Συµπολιτείας του ∆ήµου Αιγιάλειας.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
α. Την υπ’ αρ.366/2012 απόφαση έγκρισης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιάλειας ανάθεσης του έργου στον Ανάδοχο Νικόλαο Ασκούνη, µε έκπτωση τεκµαρτή 39,00%.
β. Την από 46013/31-10-2012 σύµβαση κατασκευής του έργου,
ποσού 45.018,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
Γ. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κατά την εκτέλεση των εργασιών συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ ο οποίος
είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για την απορρόφηση των απροβλέπτων.
Στη Συνέχεια συντάχθηκε ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος συµπεριλαµβάνει
αυξοµειώσεις των ποσοτήτων όπως προέκυψαν στην πορεία του έργου
και είναι µειωτικός κατά 11.792,45 €.
∆. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έχουν εκδοθεί συνολικά δύο (3) Πιστοποιήσεις και Λογαριασµοί
συνολικού ποσού 30.538,07 € µε Φ.Π.Α.
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Συµβατική προθεσµία: 31/7/2013. Με την 466/2013/2013 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκε 1η Παράταση του έργου µέχρι 31/10/2013, µε την
655/2014 απόφαση ∆.Σ. εγκρίθηκε 2η παράταση µέχρι 28/4/2014.
Το έργο περατώθηκε στις 9-4-2014, ήτοι εµπρόθεσµα. όπως φαίνεται από την Βεβαίωση περαίωσης, υπογεγραµµένη από τον Προϊστάµενο
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
ΣΤ. Φ.Α.Υ.-Σ.Α.Υ.
Τέθηκαν υπ’ όψη της επιτροπής οι κατατεθειµένοι στο ∆ήµο Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(Σ.Α.Υ.) του έργου αρκούντως ενηµερωµένα µε τις τροποποιήσεις των
λόγω κατασκευής αυτού.
Ζ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψη της την Τελική Επιµέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών, όπως αναγράφονται στον συνηµµένο πίνακα και παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά.
Η. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψη της, τη γενική εικόνα
που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο Ειδικές ∆ιαταγές για πληµµελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν
παρουσιάζει τούτο ελαττώµατα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και
παραλαµβάνει τούτο και ποιοτικά.
Θ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Λόγω του ότι παρήλθαν οι δεκαπέντε µήνες, ο χρόνος εγγύησης
του ανωτέρω έργου ως ορίζουν τα συµβατικά τεύχη, ο ανάδοχος ζήτησε
να γίνει και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου.
Ι. ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Η επιτροπή παραλαβής λαµβάνουσα υπ’ όψη το γεγονός ότι έχει
παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως των 15 µηνών, που ορίζεται στην Ε.Σ.Υ.
κάνει δεκτό το αίτηµα του Αναδόχου και εισηγείται η προσωρινή παραλαβή του έργου να είναι και οριστική.
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον Εργολάβο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του από 16.03.2018 Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Επισκευή αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε. Συµπολιτείας», όπως
αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα µηχανικό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
α)των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», β)του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», γ)του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.
12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», δ)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 ε)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
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8)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 14)Βασίλειος Τοµαράς,
15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του από 16.03.2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και
Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αγροτικής οδοποιίας ∆.Ε.
Συµπολιτείας», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 231/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 232
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε.
∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα του από 24.04.2018 Πρωτοκόλλου
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών
τεχνικών έργων ∆.Ε. ∆ιακοπτού», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την
αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
⇒
Η αρ.πρ. σύµβαση κατασκευής του εν λόγο έργου 24160/02-082016 µε Α∆ΑΜ 16SYMV004887230 2016-08-02.
⇒
Την αρ.57/2016 µελέτης της Τεχνικής Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας και την αρ.Α-488/30-03-2016 ΠΑΥ.
⇒
Την έγκριση της ανωτέρω µελέτης µε την απόφαση υπ’ αρ.232/
2016 (Α∆Α: 7ΚΞΩΩ6Χ-Τ∆7) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Αιγίου, η οποία επικυρώθηκε µε την υπ’ αρ.64736/6715/26-05-2016
(Α∆Α: 7ΖΤΖΟΡ1Φ-ΞΞΡ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.
⇒
Την υπ’ αριθ.138/2016 (Α∆Α: 729ΩΩ6Χ-ΡΡΙ) µε Α∆ΑΜ:
16REQ004702937/2016-07-04 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Αιγιαλείας, περί ανάθεσης του συγκεκριµένου έργου και αντιστοίχως της έγκρισης δαπάνης και διάθεσης σχετικής πίστωσης.
⇒
Το γεγονός ότι στο ανωτέρω έργο, παρά την πλήρη εφαρµογή των
σχετικών προδιαγραφών κατά την σύνταξη της µελέτης, δεν ήταν δυνατόν ο εντοπισµός σφαλµάτων της προµέτρησης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου καθώς προέκυψαν απρόβλεπτες ανάγκες, κατά
την εξέλιξη του έργου, επισκευής σαθρών υδραυλάκων για την αποφυγή
πληµµυρικών φαινοµένων (όπως π.χ. στην Τ.Κ. Νικολαιίκων πλησίον ιδιοκτησίας κ. Μουζαλά Ιωάννη, πλησίον ιδιοκτησίας κ. Ροδόπουλου Παναγιώτη, στην Τ.Κ. Ριζοµύλου πλησίον ιδιοκτησίας Ασηµακόπουλου Παναγιώτη και Χρήστου Ασηµακόπουλου κ.λπ.).
⇒
Την υπ’ αριθ.138/2016 (Α∆Α: 729ΩΩ6Χ-ΡΡΙ) Α.Ο.Ε. ∆ήµου Αιγιαλείας όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.88913/9214/05.07.2016 (Α∆Α:
ΩΕ8ΙΟΡ1Φ-ΧΞ5) απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου, η οποία αναθέτει απ’ ευθείας το εν λόγω έργο.
⇒
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκαν και
εγκρίθηκαν: ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός-τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών
ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 9.475,72 ευρώ το οποίο αναλύεται στο
ποσό των 7.641,71 € για εργασίες, για Απρόβλεπτα 0,0 € και 1.834,01
4
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για δαπάνη Φ.Π.Α.24% και παρουσιάζει µείωση κατά 0,65 ευρώ σε σχέση µε την αρχική σύµβαση.
⇒
Ο Τακτοποιητικός εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.681/2016 απόφ. ∆.Σ.
∆. Αιγιαλείας (Α.∆.Α.: 7ΨΗΟΩ6Χ–ΞΒ7).
⇒
Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 9.475,72 € µε
Φ.Π.Α.
⇒
Η επιτροπή έλεγξε τα επιµετρητικά στοιχεία του έργου και δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιµέτρησης. Επειδή έχει παρέλθει και ο χρόνος συντηρήσεως των δέκα πέντε (15) µηνών, η
παραλαβή θα είναι Προσωρινή και Οριστική µαζί.
⇒
Έχει συνταχθεί και φυλάσσεται στο φάκελο του έργου Φ.Α.Υ.
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
⇒
Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του από 24.04.2018 Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων ∆.Ε. ∆ιακοπτού», όπως
αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα µηχανικό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
α)των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008)
«Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», β)του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», γ)του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.
12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», δ)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 ε)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
8)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 14)Βασίλειος Τοµαράς,
15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του από 24.04.2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και
Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή µικρών τεχνικών έργων
5
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∆.Ε. ∆ιακοπτού», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 232/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 233
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έβδοµο (37ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα του από 24.04.2018 Πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τους επιβλέποντες µηχανικούς, το οποίο έχει ως εξής:
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι εργασίες του έργου «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου» εκτελέστηκαν βάσει της µε αριθ.42/2015 µελέτης της
Τ.Υ. του ∆ήµου Αιγιαλείας προϋπολογισµού 156.611,52 € µε τον Φ.Π.Α,
η οποία εγκρίθηκε µε την αριθ.223/2015 απόφαση του ∆.Σ. Αιγιαλείας. Η
∆ηµοπρασία και η κατάθεση των προσφορών διενεργήθηκε στις 20-102015 κατά την οποία µειοδότης αναδείχθηκε η «Κ/ΞΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΠΑΠΠΑΣ-ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΑΣ. ΧΑΪ∆ΑΣ» που προσέφερε µέση έκπτωση
51,20%. Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ.
286/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η εργολαβική σύµβαση υπογράφηκε στις 02-03-2016 µε το αριθ.
6365/02-03-2016 συµφωνητικό, για το ποσό των 76.430,11 € µε ΦΠΑ
(23%) έναντι του ποσού 156.611,52 € µε τον Φ.Π.Α. (23%) του προϋπολογισµού της µελέτης. Η χρηµατοδότηση του έργου καλύφθηκε από δωρεά του ∆ήµου Λεµεσού ποσού 56.829,44 € και από δωρεά της Ένωσης
∆ήµων Κύπρου ποσού 100.000,00 €, συνολικού ποσού 156.829,44 €.
2. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έχουν εκδοθεί συνολικά οκτώ (8) Πιστοποιήσεις και οκτώ (8) Λογαριασµοί συνολικού ποσού 77.040,11 € µε τον Φ.Π.Α.
3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου ανήλθε στα 77.040,43 € και εγκρίθηκε µε
την υπ’ αριθ.351/2017 απόφαση του ∆.Σ. ∆ήµου Αιγιαλείας, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε την αρχική σύµβαση της τάξης των 610,32 €,
λόγω της αύξηση δαπάνης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η συµβατική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ήταν η 01-05-2016.
Από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την αριθ.
15933/2016 απόφαση, εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας, µέχρι την
01/08/2016.
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Με την αριθ.503/2016 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε
η 2 παράταση προθεσµίας, µέχρι την 01/12/2017.
Με την αριθ.41/2017 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η
η
3 παράταση προθεσµίας, µέχρι την 01/04/2017.
Με την αριθ.192/2017 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε
η
η 4 παράταση προθεσµίας, µέχρι την 01/07/2017.
Με την αριθ.360/2017 απόφαση ∆.Σ. ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε
η
η 5 παράταση προθεσµίας, µέχρι την 01/10/2017.
Με το υπ’ αριθ.πρωτ.31200/20-10-2017 έγγραφο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, δόθηκε η βεβαίωση για την περαίωση των εργασιών
σύµφωνα µε το άρθρο 62 παρ.8 του Ν.3669/2008.
5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στην από 11-12-2017 Τελική Επιµέτρηση των επιβλεπόντων µηχανικών, που
θεωρήθηκε στις 11-12-2017 από τον ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ανδρέα Τσιγκρή και τα Πρωτόκολλα Αφανών Εργασιών, που υπογράφονται από τον ανάδοχο, τους επιβλέποντες µηχανικούς
και την επιτροπή αφανών εργασιών παραλαµβάνει αυτές ποσοτικά, όπως
αναγράφονται στο παρόν πρωτόκολλο.
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψη της, τη γενική εικόνα
που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο Ειδικές ∆ιαταγές για πληµµελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν
παρουσιάζει τούτο ελαττώµατα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και
παραλαµβάνει τούτο και ποιοτικά.
Έχει συνταχθεί ΦΑΥ-ΣΑΥ και φυλάσσεται στο φάκελο του φορέα
του έργου.
6. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Στις 22-11-2017 έγινε η ∆ιοικητική Παραλαβή του έργου.
7. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
∆εν τέθηκε κανένα αίτηµα εκ µέρους του αναδόχου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του από 24.04.2018 Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:
«Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου», όπως αυτό
συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας
και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον ανάδοχο και
τους επιβλέποντες µηχανικούς και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις α)των
άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση
της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», β)του
Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων», γ)του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985)
η
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«Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», δ)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 ε)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 14)Βασίλειος Τοµαράς, 15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του από 24.04.2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω ∆ιακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής,
τους επιβλέποντες µηχανικούς και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 233/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 234
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΚερνίτσαςΛόφου & Καλυβίτη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό όγδοο (38ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει απόσπασµα του από 04.05.2018 Πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κερνίτσας-Λόφου & Καλυβίτη», όπως αυτό συντάχθηκε από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από
την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από τον επιβλέποντα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«1.ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Ο σκοπός του έργου είναι η καλύτερη διαχείριση αλλά και η αύξηση των διατιθέµενων υδάτινων πόρων, µε κατά το δυνατόν πλήρη διαχωρισµό ύδρευσης και άρδευσης.
2.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Οι εργασίες του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΥΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ ΛΟΦΟΥ & ΚΑΛΥΒΙΤΗ» έγιναν βάσει της µελέτης (αρ.57/2011) που συντάχθηκε από τον Μελετητή Κώστα Στάµο και
θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Αιγιάλειας. Το έργο ανατέθηκε µετά από δηµοπρασία που έγινε την 8/5/2012, το δε πρακτικό της
δηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ.251/2012 απόφαση του Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιάλειας η οποία νοµιµοποιήθηκε µε την
υπ’ αρ.πρωτ.55214/10500/2012 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου µε έκπτωση 32,00%.
Η εργολαβική σύµβαση υπογράφτηκε στις 27-12-2012 για ποσό
503.419,22 € µε Φ.Π.Α.23%
3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) ο οποίος είναι τακτοποιητικός και εγκρίθηκε µε την υπ' αρ. 110/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Στις 12/8/2013 συντάχθηκε και υπογράφτηκε ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος
είναι τακτοποιητικός και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και εγκρίθηκαν µε την υπ’
αρ.672/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιάλειας.
Στις 11/11/2015 συντάχθηκε και υπογράφτηκε ο 3ος ΑΠΕ ο οποίος
είναι τακτοποιητικός και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και εγκρίθηκαν µε την υπ’
αρ.729/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Τέλος µετά την ολοκλήρωση του έργου συντάχθηκε ο 4ος ΑΠΕ ο
οποίος είναι τακτοποιητικός ως προς τις εργασίες και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.
και έχουµε µία υπέρβαση στο σύνολο του ΑΠΕ ποσού 1.680,22 € το ο-
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ποίο οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%, ήτοι συνολικό
ποσό ΑΠΕ 505.099,45 €.
4.ΤΕΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έχουν εκδοθεί συνολικά (11) έντεκα πιστοποιήσεις και Λογαριασµοί συνολικού ποσού 467.678,92 € µε ΦΠΑ.
5.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Η αρχική προθεσµία του έργου ήταν έως 21/12/2013 και δόθηκε 1η
παράταση έως 30/07/2014 µε αρ. απόφασης 157/2014 του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιάλειας. Στη συνέχεια δόθηκε και 2η παράταση έως 30-12-2014 η οποία εγκρίθηκε µε την 392/2014 του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιάλειας, στη συνέχεια δόθηκε 3η παράταση
προθεσµίας έως 30-6-2015 η οποία εγκρίθηκε µε την 138/2015 απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιάλειας, κατόπιν δόθηκε 4η
παράταση προθεσµίας έως 30-12-2015 η οποία εγκρίθηκε µε την 403/
2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιάλειας, στη
συνέχεια δόθηκε 5η παράταση προθεσµίας έως 31-5-2016 η οποία εγκρίθηκε µε την 758/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Αιγιάλειας, κατόπιν δόθηκε 6η παράταση προθεσµίας έως 30-8-2016 η οποία εγκρίθηκε µε την 322/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Αιγιάλειας στη συνέχεια δόθηκε 7η παράταση προθεσµίας
έως 31/12/2016 η οποία εγκρίθηκε µε την 500/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιάλειας, κατόπιν δόθηκε 8η παράταση
προθεσµίας µέχρι 30/4/2017 η οποία κρίθηκε αρκετή για την ολοκλήρωση του έργου.
Το έργο περαιώθηκε στις 31-07-2017 ήτοι εµπρόθεσµα, όπως φαίνεται από την Βεβαίωση Περαίωσης.
6.Φ.Α.Υ.-Σ.Α.Υ.
Τέθηκαν υπ’ όψη της επιτροπής οι κατατεθειµένοι στο ∆ήµο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) του έργου αρκούντως ενηµερωµένα µε τις τροποποιήσεις
των λόγω κατασκευής αυτού.
7.ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψη της την από 18/10/
2017 τελική επιµέτρηση και προέβη σε έλεγχο κατά το εφικτό των ποσοτήτων αυτής αποδέχεται τις ποσότητες των εργασιών, όπως αναγράφονται στον ανωτέρω πίνακα και παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά.
8.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν της, τη γενική εικόνα
που παρουσιάζει το έργο, το γεγονός ότι δεν έχουν κοινοποιηθεί στην ανάδοχο Ειδικές ∆ιαταγές για πληµµελή εκτέλεση των εργασιών και δεν έχουν επιβληθεί ποινικές ρήτρες για κακοτεχνίες και το γεγονός ότι δεν
παρουσιάζει τούτο ελαττώµατα, διαπιστώνει ότι το έργο έχει καλώς και
παραλαµβάνει τούτο και ποιοτικά.
9.ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
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Λόγω περαίωσης του ανωτέρω έργου ως ορίζουν τα συµβατικά
τεύχη, ο Ανάδοχος ζήτησε να γίνει προσωρινή παραλαβή του παραπάνω
έργου.
10.ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 74 του Ν.
3669/08 «περί υποχρεωτικής συντήρησης, που ορίζεται σε 15 µήνες και
κατόπιν αιτήµατος του αναδόχου εισηγείται όπως η παρούσα παραλαβή
να θεωρηθεί προσωρινή».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το απόσπασµα
του από 04.05.2018 Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κερνίτσας-Λόφου
& Καλυβίτη», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής, τον ανάδοχο και τον επιβλέποντα µηχανικό και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις α)των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», β)του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.
1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», γ)του Π.∆.609/
1985 (Φ.Ε.Κ.223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων», δ)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 ε)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 14)Βασίλειος Τοµαράς, 15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του από 04.05.2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Κερνίτσας-Λόφου & Καλυβίτη», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, τον επιβλέποντα µηχανικό και τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 234/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 235
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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.
1

Α∆Α: Ψ70ΟΩ6Χ-ΑΥ5

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας εργασιών
του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόµου που συνδέει το ∆.∆.Καθολικού µε
τον οικισµό Κάστρου της έδρας του ∆ήµου ∆ιακοπτού».
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 ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Την 2-11-2009 υπεγράφη η σύµβαση για την κατασκευή του ανωτέρω έργου µεταξύ του ∆ηµάρχου ∆ιακοπτού κ. Παναγιώτη Βασιλείου
και του Καπετσώνη Θεοφάνη (εκπροσώπου σήµερα της ΑΚΡΟΣ Α.Τ.Ε.
η οποία κατέστει καθολικός διάδοχος της ατοµικής επιχείρησης του Καπετσώνη Θεοφάνη δι’ απορροφήσεως δυνάµει της 14.145 Σύµβαση Απορρόφησης της εταιρείας Συµβολαιογράφων Αθανάσιος Παναγόπουλος
-Μαρία Γιδά και µε την 523442/8/11/2016 ανακοίνωση του ΓΕΜΗ) αναδόχου του έργου µετά από την αριθµ.167/2009 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου ∆ιακοπτού για έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας
που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.πρωτ.51258/14631/23.9.09 Απόφαση
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας η οποία κατακύρωσε την εν λόγω δηµοπρασία.
Η συνολική δαπάνη του έργου συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 469.423,00 €.
Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος Πυροπλήκτων µε το ποσό των 492.000,00 €.
Το εκτελεσµένο έργο βάσει της από 30.07.2010 1ης εντολής πληρωµής ανέρχεται στο ποσό των 123.000,00 συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α.23%.
Η προθεσµία περαίωσης του έργου ήταν εκατόν πενήντα ηµερολογιακές ηµέρες (150Η.Η.) από την υπογραφή της σύµβασης, δηλαδή την
02-04-2010.
Με τις υπ’ αριθµ.86/2010 & 204/2010, αποφάσεις ∆.Σ. δόθηκε έως
την 30-04-2011.
Με τις υπ’ αριθµ.408/2011, 742/2011, αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας δόθηκε έως την 31-08-2012.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.98837/12-7-2012 ∆ήµου Πατρέων αίτησή
του, ο ανάδοχος ζήτησε νέα παράταση η οποία ουδέποτε απαντήθηκε, η
διαβιβάστηκε από τον ∆ήµο Πατρέων στο ∆ήµο µας.
Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.15293/28-1-2013 ∆ήµου Πατρέων αίτησή
του, ο ανάδοχος επανήλθε και ζήτησε εκ νέου παράταση η οποία επίσης
ουδέποτε απαντήθηκε, η διαβιβάστηκε από τον ∆ήµο Πατρέων στο ∆ήµο
µας.
Η παραλαβή-παράδοση του σχετικού φακέλου του έργου από την
πρώην Τ.Υ.∆.Κ. και τώρα ∆/νση Έργων Υποδοµής ∆ήµου Πατρέων έγι-
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νε µε το αριθµ.129465/02-11-2016 πρωτόκολλο παραλαβής του ∆ήµου
Πατρέων.
Με τις αρ.679/2016, 114/2017, 551/2017 αποφάσεις του ∆.Σ. Αιγιαλείας χορηγήθηκε παράταση έως τις 31-03-2018.
Ο Ανάδοχος µε την υπ’ αριθµ.5099/01-03-2018 εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητά παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου του θέµατος
έως 30/09/2018, λόγο άσχηµων συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και προκειµένου να γίνει επαναχρηµατοδότηση και να διασφαλιστεί η
απαιτούµενη πίστωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη:
Το γεγονός ότι το έργο κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό για την πυρόπληκτη αυτή περιοχή του πρώην ∆ήµου ∆ιακοπτού
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση
της προθεσµίας περαίωσης του έργου έως 30/09/2018 χωρίς υπαιτιότητα
του αναδόχου, λόγο άσχηµων συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή
και προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη χρηµατοδότηση για την
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 α)τις υπ’ αριθ.86
& 204/2010 αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρώην ∆ήµου ∆ιακοπτού, β)τις υπ’ αριθ.408 & 742/2011, 679/2016, 114 & 551/2017 όµοιες
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, µε τις οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχες
παρατάσεις εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου που συνδέει
το ∆.∆.Καθολικού µε τον οικισµό Κάστρου της έδρας του ∆ήµου ∆ιακοπτού», γ)το γεγονός ότι το έργο κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό για την πυρόπληκτη περιοχή του πρώην ∆ήµου ∆ιακοπτού, δ)τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.5099/01.03.2018 εµπρόθεσµη αίτησή του ο ανάδοχος του έργου, ε)την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσής
του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, στ)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», ζ)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 η)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
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7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 14)Βασίλειος Τοµαράς, 15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου που συνδέει το ∆.∆. Καθολικού µε τον οικισµό
Κάστρου της έδρας του ∆ήµου ∆ιακοπτού» έως τις 30.09.2018 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, λόγο άσχηµων συνθηκών που επικρατούσαν
στην περιοχή και προκειµένου να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 235/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 236
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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.
1
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε.
∆ιακοπτού».
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
∆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 γεγονός ότι το εν λόγω έργο έχει συµβασιοποιηθεί πριν της 0808-2016 ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του 4412/2016 και πρέπει να ακολουθηθούν οι σχετικές διατάξεις του Ν.3669/2008.
8.
Το τεχνικό δελτίο του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Ε. ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥ», προϋπολογισµού
12.600,00 € µε Φ.Π.Α.
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 το υπ’ αριθ.
πρωτ.6699/15-03-2018 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ.πρωτ.5040/12-03-2018
Ανακοίνωση, το αποδεικτικό Ανάρτησης της ανακοίνωσης, το υπ’ αριθ.
4
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πρωτ.6699/15-03-2018 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
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του α)την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων ∆.Ε. ∆ιακοπτού», β)τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ
των µελών του, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.5040/12.03.2018 Ανακοίνωση, δ)το
Αποδεικτικό Ανάρτησής της, ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.6699/15.03.2018 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, στ)τις διατάξεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ζ)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», η)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», θ)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 ι)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας,
5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 8)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τρια-
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νταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
14)Βασίλειος Τοµαράς, 15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε.
∆ιακοπτού», η οποία απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Παναγιώτης Μαρινόπουλος του Αλεξίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος,
Πρόεδρος.
2)Βασίλειος ∆ρύλλης του Αριστοτέλη, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Χαράλαµπος Ταραπέρας του Αγγέλου, Π.Ε. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Ευστράτιος Βαρδάκης του Χρήστου, ∆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 236/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
16 Μαΐου 2018
η οποία διακόπηκε και συνεχίστηκε
23 Μαΐου 2018

Απόφαση 237
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 13)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια,
17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο Βαρδάκη, 19)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
20)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 21)Χρήστο Γούτο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)Βασίλειο Τοµαρά, 24)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 25)Χρήστο Λαϊνά και 26)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
δέκα έξι (16) Μαΐου 2018, 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.11254/11.05.2018,
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, 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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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 7)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόµενοι.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 2)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 3)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,
4)Ευάγγελος Θεοφανόπουλος, Τ.Κ. Μαµουσιάς, 5)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ. Νικολαιίκων, 6)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης, 7)Ανδρέας
Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα, 8)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης,
9)Θεοφάνης Πετρόπουλος, Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, 10)Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βούτσιµου και 11)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι έξι (26) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η συνεδρίαση αυτή ∆ΙΑΚΟΠΗΚΕ, λόγω των εκτεταµένων επεισοδίων από διαµαρτυρόµενους κατοίκους της Αιγείρας και της Ακράτας
που ζητούσαν να γίνει συζήτηση για το θέµα των απορριµµάτων και το
κλείσιµο του ΧΥΤΑ Αιγείρας, προκειµένου να συνεχιστεί στις είκοσι
τρεις (23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄.
Στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης, στις είκοσι τρεις
(23) Μαΐου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις δέκα έξι (16) Μαΐου 2018), κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας,
2)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 3)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 4)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 5)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
6)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος.
Επίσης κατά τη διάρκεια συζήτησης του πρώτου (1ου) εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης θέµατος προσήλθαν οι κ.κ.: 1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 2)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 3)Νικόλαος Θανασούλιας,
4)Γεώργιος Ντίνος (οι οποίοι ήσαν παρόντες στην έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) και 5)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος (ο οποίος ήταν
απών κατά την έναρξη της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018).
∆εν προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος (ο οποίος ήταν παρών
στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018) ο κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος.
Εποµένως κατά τη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης κατά
την έναρξη παραβρέθηκαν είκοσι επτά (27) Μέλη του ∆.Σ. και ο κ. ∆ήµαρχος.
Επίσης στη συνέχεια της διακοπείσης συνεδρίασης προσήλθαν και
οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων (οι οποίοι ήσαν απόντες στο πρώτο µέρος της συνεδρίασης στις 16 Μαΐου 2018), κ.κ.:
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1)Βασίλειος Σταυρόπουλος, ∆.Κ. ∆ιακοπτού, 2)Ηλίας ∆ηµητρίου, Τ.Κ.
∆ιγελιωτίκων, 3)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 4)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 5)Χαράλαµπος Πράσινος, Τ.Κ. Ριζοµύλου,
6)Χρήστος Κανάγιας, Τ.Κ. Σαλµενίκου, 7)∆ηµήτριος Κορρύλος, Τ.Κ.
Βελλά, 8)Ιωάννης Βλάχος Τ.Κ. Βερίνου, 9)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας,
Τ.Κ. ∆αφνών, 10)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου,
11)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 12)Χρήστος Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ. Ποροβίτσας.

(αριθ.196 έως και 275)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε.
Συµπολιτείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό πρώτο (41ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆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.
Το φάκελο του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας», προϋπολογισµού 11.969,68 € µε ΦΠΑ.
9.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή των παραπάνω
έργων 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.
8440/04-04-2018 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
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Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ.πρωτ.7642/26-03-2018
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ.πρωτ.8440/2018
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 α)την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση
σχολικών κτιρίων ∆.Ε. Συµπολιτείας», β)τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των µελών του, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ.7642/26.03.2018 Ανακοίνωση,
δ)το Αποδεικτικό Ανάρτησής της, ε)το υπ’ αριθ.πρωτ.8440/04.04.2018
Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, στ)τις διατάξεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», ζ)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», η)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», θ)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 ι)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)Χρήστος Γούτος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας,
5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Αθανά-
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σιος Μεντζελόπουλος, 8)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 10)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 11)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 12)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 13)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
14)Βασίλειος Τοµαράς, 15)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 16)Μαρία Τσουκαλά, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων ∆.Ε.
Συµπολιτείας», η οποία απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου του Χρήστου, ∆ηµοτική
Σύµβουλος, Πρόεδρος.
2)Κωνσταντίνος ∆ιαµαντόπουλος του Νικολάου, Τ.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών.
3)Βασίλειος ∆ρύλλης του Αριστοτέλη, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Ευστράτιος Βαρδάκης του Χρήστου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Ηλίας Ντόκος του Παναγιώτη, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Κωνσταντίνος Σταυρουλόπουλος του ∆ηµητρίου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 237/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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