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Απόφαση: 277
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)
Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 18)Βασίλειο Τοµαρά, 19)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
20)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 21)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι πέντε (25) Μαΐου 2018, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.12580/25.05.2018, 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 απόφασης στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης.
1

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούνιας, Πρόεδρος,
2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Χρήστος Γούτος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
κωλυόµενοι
Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, αφού
διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.276 έως και 282)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος του εκτός
ηµερήσιας διάταξης µοναδικού θέµατος ».
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, πριν από την εξέταση των
θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως (αριθ.πρωτ. 12580/25-05-2018 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώµα να κηρύξει κατεπείγον το εξής µοναδικό
θέµα :
• «Έγκριση έβδοµη (7ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρoεδρεύων Αντιπρόεδρος και έλαβε υπόψη του α) τις διατάξεις της
παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς επίσης και β) τo αριθ.7079/25-022015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ δεν είχε προσέλθει ακόµη στη
συνεδρίαση ο δηµοτικός σύµβουλος κ.Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Κηρύσσει το παρακάτω µοναδικό θέµα, ως κατεπείγον:
• «Έγκριση έβδοµης (7ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου
Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018».
- Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 277/2018
O Γραµµατέας
Ο Προεδρεύων
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση έβδοµη (7ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018».
O Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, ανακοινώνει το µοναδικό θέµα
ΕΚΤΟΣ της Ηµερήσιας ∆ιάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.277/2018 απόφασή του περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα του µοναδικού εκτός ηµερήσιας διατάξεως θέµατος και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.155/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, «περί κατάρτισης της έβδοµης (7ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018», η οποία είχε εκ των προτέρων διανεµηθεί
& αποσταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email) στους επικεφαλής των
δηµοτικών παρατάξεων-δηµοτικούς συµβούλους, για ενηµέρωσή των.
Στη συνέχεια ο κ. Προεδρεύων Αντιπρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.155/2018 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, που αφορά την κατάρτιση της έβδοµης (7ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018 και
έλαβε υπόψη του: α)την υπ’ αριθ.276 /2018 απόφασή του, περί έγκρισης
του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου
ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
και της υπ’ αριθ. πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ∆ΥΑ), β) την υπ’ αριθ.277/2018 απόφασή του περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα του εκτός ηµερήσιας διάταξης µοναδικού θέµατος,
γ) την υπ’ αριθ. 651/ 2017 απόφασή του «περί έγκρισης δηµοτικού προϋπολογισµού και στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων (πίνακας 5Α)
οικονοµικού έτους 2018», η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. πρωτ.
324366/ 2017/9-1-2018 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, δ) την υπ’ αριθ.11/2018 προηγούµενη
απόφασή του περί έγκρισης πρώτης (1ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε
την υπ’ αριθ. πρωτ. 27105/12-02-2018 όµοια του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, ε) την
υπ’ αριθ. 41/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης δεύτερης
(2ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ. πρωτ.48198/8-03-2018
όµοια του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, στ) την υπ’ αριθ.133/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης τρίτης (3ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε
την υπ’ αριθ. πρωτ. 69380/5-04-2018 όµοια του Συντονιστή της Αποκε3

ντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, ζ) την
υπ’ αριθ.170/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης τέταρτης
(4ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ. πρωτ.72110/16-04-2018
όµοια του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου
∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, η) την υπ’ αριθ. 181/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης πέµπτης (5ης) αναµόρφωσης του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε
την υπ’ αριθ. πρωτ. 80415/24-04-2018 όµοια του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου, θ)την
υπ’ αριθ. 194/2018 προηγούµενη απόφασή του περί έγκρισης έκτης (6ης)
αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2018,
η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την υπ’ αριθ. πρωτ.101266/21-05-2018 όµοια
του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου ∆υτικής
Ελλάδας & Ιονίου, ι ) το Β. ∆ιάταγµα 17.5/15-6-1959, τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4172/ 2013 (Φ.Ε.Κ. 167/ τ.Α/ 23.07.2013),
καθώς επίσης και ια) τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Χρήστου Λαϊνά, 2)
Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 3) Βασιλείου Τοµαρά, 4) ∆ηµητρίου Παναγιωτακόπουλου, 5) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 6) Βασίλειου Φιλιππόπουλου, 7) ∆ηµητρίου Μπούρδου και 8) ∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, οι
οποίοι δήλωσαν «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ δεν
είχε προσέλθει ακόµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος, εποµένως µε δέκα τρεις (13) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά,
Κατά πλειοψηφία Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την έγκριση της έβδοµης (7ης) αναµόρφωσης προϋπολογισµού του
∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
155/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως παρακάτω:
1.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση εξόδων ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναµορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί
καθότι κατά την σύνταξή του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 εκ παραδροµής εγγράφηκε µεγαλύτερο ποσό στον Κ.Α. που αφορά
τακτικές αµοιβές προσωπικού και µικρότερο στις εργοδοτικές εισφορές αυτού αντί το
ποσό των ως καθώς επίσης λόγου λάθους υπολογισµών από µηχανογραφική αστοχία πρέπει να αναµορφωθούν οι Κ.Α. ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
20-6054.
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

ΠΟΣΟ ΣΕ €
11.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
20-6041.

-11.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 219,06€
2.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση εξόδων
ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναµορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί
καθότι κατά την σύνταξή του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 λόγου λάθους υπολογισµών από µηχανογραφική αστοχία πρέπει
να αναµορφωθούν οι Κ.Α. ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
20-6011.
203.000,00
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
20-6051.
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
65.000,00
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
20-6162.002
Επίχωση απορριµµάτων Χ.Υ.Τ.Α
-22.940,00
20-6162.003
Καθαρισµός πέριξ ΧΥΤΑ Αιγειρας
-24.800,00
20-6414.
Μεταφορές εν γένει
-5290,40
20-7135.003
Προµήθεια απορριµµατοκιβωτίων (κοντέινερς)
-24.800,00
Προµήθεια χειραµάξων και υλικών ∆/νσης καθαριότητας
20-7135.010
-5.000,00
(σκούπες, φαράσια κ.λ.π)
20-7326.005
Υπογειοποίηση κάδων
-43.062,71
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτροφωτισµό ή φωταέριο) για
20-6273.
-22.806,89
δικές τους υπηρεσίες
Εκπόνηση µελέτης περιβαντολλογικών επιπτώσεων και
20-7413.006
-44.500,00
µελετών ανανέωσης-τροποποίησης Μ.Π.Ε & Α.Ε.Π.Ο του
Χ.Υ.Τ.Α Αιγείρας
∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων
20-6277.002
και ανακυκλώσιµων υλικών από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµ-24.800,00
µατικών
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3Η ∆Ε ΑΙΤΩΛΟΚΑΡ00-6737.003
-50.000,00
ΝΑΝΙΑΣ
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 219,06€
3.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων και ∆ηµιουργία
Κ.Α. εξόδων
Μετά από εισήγηση της διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προτείνεται
η αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2018 προκειµένου να συντηρηθούν και
καθαριστούν οι γεωτρήσεις του ΧΥΤΑ Αιγείρας, ως ακολούθως:
∆ηµιουργείτε ο παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
Παροχή Υπηρεσίας συντήρησης γεωτρήσεων ΧΥΤΑ Αιγεί24.800,00
20-6162.007
ρας
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Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 3Η ∆Ε ΑΙΤΩΛΟΚΑΡ00-6737.003
-24.800,00
ΝΑΝΙΑΣ
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 219,06€
4.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση εξόδων
ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναµορφώνονται ο παρακάτω κωδικός
καθότι κατά την σύνταξή του προϋπολογισµού εσόδων- εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 εκ παραδροµής αναµορφώθηκε ο Κ.Α. µε τίτλο «Ασκούµενοι
σπουδαστές των ΤΕΙ» και για την κάλυψη της ανάγκης απαιτείται να αναµορφωθεί ο
Κ.Α. ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
5.000,00
30-6041.002
Ασκούµενοι σπουδαστές των ΤΕΙ
Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
30-6117.007
Αµοιβή εµπειρογνώµονα ΤΕΕ
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-5.000,00

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 219,06€
5.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση εξόδων
ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του Λογιστηρίου αναµορφώνονται ο παρακάτω κωδικός
για την κάλυψη της ανάγκης απαιτείται να αναµορφωθεί ο Κ.Α. ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6463.
Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

ΠΟΣΟ ΣΕ €
15.000,00

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ ΣΕ €
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφά00-6492.
-15.000,00
σεων ή συµβιβαστικών πράξεων
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.
Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 219,06€
6.Τροποποίηση Προϋπολογισµού 2018- Μείωση Κ.Α Εξόδων - Αύξηση εξόδων
ανά Υπηρεσία
Μετά από εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης αναµορφώνονται οι παρακάτω κωδικοί καθώς οι προηγούµενες συµβάσεις περαιώθηκαν και
πρέπει να δροµολογηθούν νέες για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του
∆ήµου, ως ακολούθως:
Αυξάνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ ΣΕ €
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00-6221.006.
00-6221.007

4.500,00
1.000,00

Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε ∆ιακοπτού
Ταχυµεταφορές ∆ήµου Αιγιάλειας

Μειώνονται οι παρακάτω ΚΑ Εξόδων:
Κ.Α ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00-6221.005.
Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε. Αιγείρας

ΠΟΣΟ ΣΕ €
-4.538,30

00-6221.004
Ταχυδροµικά τέλη ∆.Ε. Ερινεού
διαµέσου του Αποθεµατικού 9111.

-961,70

Συνεπώς µετά την παραπάνω αναµόρφωση το Αποθεµατικό 9111 παραµένει στο ποσό
των 219,06€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 278/2018
O Γραµµατέας

Ο Προεδρεύων
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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
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
25 Μαΐου 2018

Απόφαση 279
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα,
10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 18)Βασίλειο Τοµαρά, 19)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
20)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 21)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι πέντε (25) Μαΐου 2018, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.12580/25.05.2018, 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 απόφασης στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούνιας, Πρόεδρος,
2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Χρήστος Γούτος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
κωλυόµενοι
Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, αφού
διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.276 έως και 282)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση µελέτης µε τίτλο: «Ανάπλαση Εµπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί» και υποβολή πρότασης/αίτησης για χρηµατοδότηση του έργου-πράξης, στο
πλαίσιο της πρόκλησης µε τίτλο: «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» (κωδικός
717, ΑΑ ΟΠΣ 2685) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» του ΕΣΠΑ 20142020».
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος Αιγιαλείας έχει εκπονήσει την µε αριθµό 83/2018 µελέτη µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί» την οποία θα υποβάλει προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» (κωδικός 717, ΑΑ ΟΠΣ 2685) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«∆υτική Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Βάσει της πρόσκλησης, ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της πράξης (έργου), όπως περιγράφηκε, στο πρόγραµµα, ορίζεται η
31/05/2018. Η υποβολή της προτεινόµενης πράξης και των επί µέρους δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµη η άµεση λήψη των κατωτέρω αποφάσεων οι οποίες πρέπει να προηγούνται της υποβολής της πρότασης.
Η νέα δράση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α βαθµού της Περιφέρειας και αφορά στην
υλοποίηση παρεµβάσεων ανάπλασης των ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων των σηµαντικότερων οικισµών της Περιφέρειας, που
θα συµβάλουν στην βελτίωση της εικόνας της πόλης και της ποιότητας
ζωής των κατοίκων, µέσω της αναβάθµισης των κοινοχρήστων χώρων,
της ανάδειξης των σηµαντικότερων µνηµείων και σηµείων ενδιαφέροντος - εξυπηρέτησης, της βελτίωσης του µικροκλίµατος και της περιβαλλοντικής εξυγίανσης του κεντρικού πυρήνα των οικισµών.
Η µελέτη για την υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης περιορίστηκε στις χρηµατοδοτικές δυνατότητες του προγράµµατος και περιλαµβάνει
µόνον τις δύο Ενότητες της γενικότερης µελέτης, µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύ-

3

Α∆Α: ΨΘΟ1Ω6Χ-49Γ

ρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί».
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την υλοποίηση των έργων ανάπλασης, των Ενοτήτων 2 και 3 του έργου µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ», αντιστοιχεί σε 3.000.000 ευρώ, µε
πρόσθετο προϋπολογισµό 215.815,25 ευρώ για το υποέργο υπογειοποίησης του δικτύου της ∆.Ε.Η.
Κατά συνέπεια, ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου, διαµορφώνεται στα 3.215.815,25 ευρώ και πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί εξ’ ολοκλήρου από Ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η επιφάνεια του χώρου που διαµορφώνεται, µε τα έργα της Ενότητας 2, που αφορά την πλατεία Αγ. Λαύρας και τις περιµετρικές οδούς, είναι 4.820,00 µ2 και επιµερίζεται:
1. Στην Πλατεία Αγίας Λαύρας και των οδών Ζαΐµη και Γερµανού,
επιφανείας 3.270,00 µ2 και
2. Στην οδό Ασηµάκη Φωτήλα, κατά το τµήµα µήκους 180,00 µ.
και επιφανείας 1.550,00 µ2.
Ειδικότερα, προβλέπεται ο επανασχεδιασµός της πλατείας Αγ.
Λαύρας, µε σαφή καθορισµό των χώρων υπαίθριας επέκτασης των καταστηµάτων αναψυχής και διαµόρφωση των λοιπών ελευθέρων χώρων και
χώρων καθιστικών και πρασίνου, µε κατεύθυνση την βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής και την εξασφάλιση ενεργειακής αυτονοµίας
της πλατείας.
Η επιφάνεια του χώρου που διαµορφώνεται, µε τα έργα της Ενότητας 3, που αφορά την πλατεία Βάλφουρ και τις περιµετρικές οδούς, είναι
1.960,00 µ2.
Ειδικότερα, η πλατεία Βάλφουρ και οι οδοί που την περιβάλλουν,
επανασχεδιάζονται µε τη µορφή κοινόχρηστου πλατώµατος πολλαπλών
λειτουργιών, που αποτελεί την είσοδο στο εµπορικό κέντρο της πόλης
και συνεχίζεται στον πεζόδροµο της οδού Κλ. Οικονόµου και τις κάθετες
συνδέσεις του µε την οδό Ανδρέου Λόντου, ενώ παράλληλα διαµορφώνονται χώροι πρασίνου και χώροι κίνησης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση της περιοχής.
Η συνολική επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που διαµορφώνονται και αντιστοιχούν στο έργο µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές
οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί», υπολογίζεται σε 6.780,00 µ2.
Η πρόταση ένταξης του έργου στο νέο πρόγραµµα, υποβάλλεται αποκλειστικά µέσω ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και µόνο η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται υπογεγραµµένη στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του επιχειρησιακού προγράµµατος.
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της αίτησης χρηµατοδότησης περιλαµβάνει το Τεχνικό ∆ελτίο
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Πράξης και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά και συµπληρωµατικά
έγγραφα όπως περιγράφονται στην πρόσκληση και στα παραρτήµατα αυτής (Στοιχεία που τεκµηριώνουν την αρµοδιότητα του δικαιούχου, Έντυπο υποβολής πρότασης που παρέχει σχετική τεκµηρίωση για εξέταση της
αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης, κ.λπ.).
∆εδοµένης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας αλλά και την επιτακτική ανάγκη για την ανάδειξη - αναβάθµιση και περιβαλλοντική εξυγίανση του εµπορικού κέντρου - ιστορικού πυρήνα του Αιγίου, η υποβολή πρότασης προς χρηµατοδότηση στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης (κωδικός 717, ΑΑ ΟΠΣ 2685) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα», για την υλοποίηση της Πράξης
µε τίτλο «Ανάπλαση Εµπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 «Πλατεία
Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και
περιµετρικές οδοί», κρίνεται εξαιρετικά σηµαντική.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
Την έγκριση της µε αριθµό 83/2018 µελέτης µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βαλφούρ και περιµετρικές οδοί» που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆. Αιγιαλείας.
Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην πρόσκληση µε κωδικό 717 και τίτλο «τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτική Ελλάδα ΕΣΠΑ
2014-2020, για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και
περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί» µε συνολικό προϋπολογισµό 3.215.815,25 ευρώ.
Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης (Κωδικός πρόσκλησης 717), του Οδηγού Εφαρµογής και των παρατηµάτων αυτής.
Την έγκριση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας όπως αυτή τεκµηριώνεται στα ακόλουθα έγγραφα που συνυποβάλλονται µε την αίτηση χρηµατοδότησης στη βάση των υποδειγµάτων της πρόσκλησης: «∆ιοικητική
Ικανότητα/Οργανωτική ∆οµή και ∆ιαδικασίες», «∆ιοικητική Ικανότητα/
∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων», «Επιχειρησιακή ικανότητα/Οµάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων», «Επιχειρησιακή ικανότητα/Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων», «Χρηµατοοικονοµική ικανότητα».
Τη σύσταση, τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια της Οµάδας Έργου όπως περιγράφεται στο σηµείο «Επιχειρησιακή Ικανότητα/ Επάρκεια
οµάδας έργου» του φακέλου της πρότασης για την οικονοµική, τεχνική
και διοικητική διαχείριση του ανωτέρω έργου (πράξης) - στη βάση των
υποδειγµάτων της πρόσκλησης.
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Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της Προτεινόµενης Πράξης».
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.276/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.
πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β)την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
γ)τα όσα εξέθεσε ο ∆ιευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέας Τσιγκρής, δ)τα όσα εξέθεσαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
µε τη σειρά που πήραν το λόγο, ε)τις απόψεις των Προέδρων του Αστικού ΚΤΕΛ Αιγίου κ. Σωτηρίου Σπηλιωτόπουλου, του Εµπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Αιγιαλείας κας Μαρίας Χρονοπούλου & του Σωµατείου Περιπτερούχων κ. Γεωργίου Τσινάκη, στ)την υπ’ αριθ.83/2018 µελέτη µε τίτλο: «Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ
και περιµετρικές οδοί», την οποία έχει εκπονήσει ο ∆ήµος Αιγιαλείας,
ζ)την ανάγκη υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών
και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» (κωδικός 717, ΑΑ ΟΠΣ
2685) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» του Άξονα
Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε µία
οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» του ΕΣΠΑ 2014-2020, η)την επιτακτική ανάγκη για την ανάδειξη-αναβάθµιση και περιβαλλοντική εξυγίανση του εµπορικού κέντρου-ιστορικού πυρήνα του Αιγίου, δεδοµένης της
διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ∆ήµου Αιγιαλείας, θ)το
γεγονός ότι ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της πράξης
(έργου), ορίζεται η 31.05.2018 και ι)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 είχε προσέλθει κατά τη συζήτηση του θέµατος και αποχώρησε
πριν από την ψηφοφορία του, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου και 2)Χρήστου Λαϊνά,
οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα εννέα (19) ψήφους υπέρ και δύο (2)
κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
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1)Την έγκριση της υπ’ αριθ.83/2018 µελέτης µε τίτλο «Ανάπλαση
Εµπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί»
που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας.
2)Την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην πρόσκληση µε κωδικό 717 και τίτλο «τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτική Ελλάδα ΕΣΠΑ
2014-2020, για την υλοποίηση της Πράξης µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και
περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί» µε συνολικό προϋπολογισµό 3.215.815,25 €.
3)Την αποδοχή των όρων της ανωτέρω πρόσκλησης (Κωδικός
πρόσκλησης 717), του Οδηγού Εφαρµογής και των παρατηµάτων αυτής.
4)Την έγκριση της ∆ιαχειριστικής Ικανότητας όπως αυτή τεκµηριώνεται στα ακόλουθα έγγραφα που συνυποβάλλονται µε την αίτηση
χρηµατοδότησης στη βάση των υποδειγµάτων της πρόσκλησης: «∆ιοικητική Ικανότητα/Οργανωτική ∆οµή και ∆ιαδικασίες», «∆ιοικητική Ικανότητα/∆ιαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων», «Επιχειρησιακή ικανότητα/Οµάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων», «Επιχειρησιακή ικανότητα/Εµπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων», «Χρηµατοοικονοµική ικανότητα».
5)Τη σύσταση, τη διαθεσιµότητα και την επάρκεια της Οµάδας
Έργου όπως περιγράφεται στο σηµείο «Επιχειρησιακή Ικανότητα/Επάρκεια οµάδας έργου» του φακέλου της πρότασης για την οικονοµική, τεχνική και διοικητική διαχείριση του ανωτέρω έργου (πράξης) - στη βάση
των υποδειγµάτων της πρόσκλησης.
6)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για
την υποβολή της ανωτέρω πρότασης και την υλοποίηση της Προτεινόµενης Πράξης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 279/2018.
O Γραµµατέας
Ο Προεδρεύων
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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
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
25 Μαΐου 2018

Απόφαση 280
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,
3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα,
10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15)Ευστράτιο Βαρδάκη, 16)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 17)Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 18)Βασίλειο Τοµαρά, 19)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
20)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 21)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι πέντε (25) Μαΐου 2018, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.12580/25.05.2018, 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 απόφασης στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ο κ. Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης.
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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Μπούνιας, Πρόεδρος,
2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 8)Χρήστος Γούτος, 9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
10)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 11)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
κωλυόµενοι
Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, αφού
διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.276 έως και 282)
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Για το αντικείµενο: «Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µε τη
∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση Εµπορικού Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί».
Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο)
θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ∆ήµος Αιγιαλείας έχει εκπονήσει την µε αριθµό 83/2018 µελέτη µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί» την οποία θα υποβάλει προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» (κωδικός 717, ΑΑ ΟΠΣ 2685) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«∆υτική Ελλάδα» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος - Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Βάσει της πρόσκλησης, ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή της πράξης (έργου), όπως περιγράφηκε, στο πρόγραµµα, ορίζεται η
31/05/2018. Η υποβολή της προτεινόµενης πράξης και των επί µέρους δικαιολογητικών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την ως άνω ηµεροµηνία. Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιµη η άµεση υπογραφή προγραµµατικής
σύµβασης µε τα ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας για την εκτέλεση του σχετικού έργου, η οποία πρέπει να προηγείται της υποβολής της πρότασης.
Στα πλαίσια του έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές
οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί», θα προκύψουν και συµπληρωµατικές εργασίες αρµοδιότητάς της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν µε το συνολικό έργο.
Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν:
•
Εργασίες αντικατάστασης δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και εργασίες επέκτασης - µετακίνησης ή ανακατασκευής των φρεατίων και των εσχαρών του δικτύου απορροής και αποχέτευσης οµβρίων, σύµφωνα µε
τις κατευθύνσεις της µελέτης του έργου και την αντίστοιχη µελέτη αποχέτευσης οµβρίων.
•
Εργασίες επέκτασης - συµπλήρωσης - αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, το οποίο επειδή διέρχεται σε µικρό βάθος, θα πρέπει να
αντικατασταθεί, λόγω των αποξηλώσεων των πεζοδροµίων και του οδοστρώµατος σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της µελέτης του έργου και την
αντίστοιχη µελέτη ύδρευσης.
Για την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης και την εκτέλεση
των έργων αυτών από κοινού µε το συνολικό έργο και δεδοµένου ότι οι
εργασίες αυτές είναι συµπληρωµατικές και αναπόσπαστες µε τις λοιπές
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εργασίες και δεν µπορούν να διαχωριστούν, απαιτείται η Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου και της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας,
για την οποία πρέπει να προωθηθεί άµεσα η διαδικασία, δεδοµένου ότι η
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προτάσεων χρηµατοδότησης είναι η
31-05-2018.
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι
Την έγκριση της σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την
∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας
και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί» για την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην πρόσκληση µε κωδικό 717 και τίτλο «τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων
της Περιφέρειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτική Ελλάδα
ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εγκρίνει το επισυναπτόµενο και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σχέδιο σύµβασης.
Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια».
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
υπ’ αριθ.276/2018 απόφασή του, περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, δεδοµένου ότι τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δικαιολογούν τον χαρακτήρα αυτόν, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της υπ’ αριθ.
πρωτ.7079/25.02.2015 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (Α∆Α: 73Η8465ΦΘΕ-∆ΥΑ), β)την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
γ)το Σχέδιο της Προγραµµατικής Σύµβασης, δ)την ανάγκη σύναψης
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Αιγιαλείας και ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, η οποία απαιτείται για την υποβολή της πρότασης χρηµατοδότησης και την εκτέλεση των έργων που απαιτούνται από κοινού µε το συνολικό έργο και ε)τις διατάξεις 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)Γεώργιος Μεντζελόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Αιγιαλείας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.)
Αιγιαλείας για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο: «Ανάπλαση Εµπορικού
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Κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 «Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί» & Ενότητα 3 «Πλατεία Βάλφουρ και περιµετρικές οδοί» για την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Αιγιαλείας στην
πρόσκληση µε κωδικό 717 και τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτική Ελλάδα ΕΣΠΑ 2014-2020.
2)Της Προγραµµατικής Σύµβασης, σύµφωνα µε το συνηµµένο
Σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης.
3)Εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου του Μιχαήλ, για κάθε περαιτέρω ενέργεια.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 280/2018.
O Γραµµατέας
Ο Προεδρεύων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010
Μεταξύ
Της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας
και
του ∆ήµου Αιγιαλείας
για την Πράξη
«Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 "Πλατεία Αγ. Λαύρας και
περιµετρικές οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία Βαλφούρ και περιµετρικές οδοί"»,
ως προς την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης και απορροής των οµβρίων
υδάτων
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ΑΙΓΙΟ, …./……/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
«Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 "Πλατεία Αγ. Λαύρας και
περιµετρικές οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία Βαλφούρ και περιµετρικές οδοί"»
ως προς την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης και απορροής των οµβρίων
υδάτων

Στο Αίγιο, σήµερα την……../……../2018, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων:
1.

Της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγιαλείας, που εδρεύει
στο τέρµα Ψαρών στην ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου, εκπροσωπείται νόµιµα
από την Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. κα Παπαχριστοπούλου Μαρία και η οποία θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα, χάριν συντοµίας, «Κύριος του Έργου».

2.

Του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από το ∆ήµαρχο κο
Παναγόπουλο Αθανάσιο και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής, χάριν
συντοµίας, ως «Φορέας Υλοποίησης» και

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις
παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης

και της αποκεντρωµένης διοίκησης - Πρόγραµµα "Καλλικράτης”» (ΦΕΚ
87/Α72010).
2. Το άρθρο 1 του Ν.1069/1980 όπου στην αρµοδιότητα της ∆.Ε.Υ.Α.
ανήκει η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και
λειτουργιά των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων, οµβρίων
υδάτων ως και µονάδων επεξεργασίας λυµάτων και αποβλήτων της
περιοχής αρµοδιότητας της.
3. Την αριθµ…….. /2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Αιγιαλείας
για την έγκριση της Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της
4. Την αριθµ………../2018 απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑ Αιγιαλείας για την
έγκριση της
Προγραµµατικής Σύµβασης και την υπογραφή της.
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική
Ελλάδα», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος –
Μετάβαση σε οικονοµία φιλική στο περιβάλλον» και συγκεκριµένα στο
Πρόγραµµα µε τίτλο «∆ράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εµπορικών και
τουριστικών κέντρων της περιφέρειας» του ΕΣΠΑ 2014-2020, προγραµµατίζει
την υλοποίηση της πράξης «Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2
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"Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία Βαλφούρ
και περιµετρικές οδοί"» η οποία θα αναφέρεται για χάριν συντοµίας εφεξής «το
Έργο».
•
Στα πλαίσια εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα προκύψουν και
συµπληρωµατικές εργασίες αρµοδιότητάς της ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, οι οποίες θα
πρέπει να εκτελεστούν µε το συνολικό έργο στα πλαίσια της συνολικής εργολαβία
που θα εκτελεστεί από το ∆ήµο Αιγιαλείας.
Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν :

Εργασίες αντικατάστασης δικτύου αποχέτευσης οµβρίων και εργασίες
επέκτασης - µετακίνησης ή ανακατασκευής των φρεατίων και των εσχαρών του
δικτύου απορροής και αποχέτευσης οµβρίων, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της
µελέτης του έργου και την αντίστοιχη µελέτη αποχέτευσης οµβρίων.

Εργασίες επέκτασης – συµπλήρωσης – αντικατάστασης του δικτύου
ύδρευσης, το οποίο επειδή διέρχεται σε µικρό βάθος, θα πρέπει να αντικατασταθεί,
λόγω των αποξηλώσεων των πεζοδροµίων και του οδοστρώµατος σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της µελέτης του έργου και την αντίστοιχη µελέτη ύδρευσης.
•

ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και
οικονοµικές υπηρεσίες, αποφαινόµενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για
την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 100 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας
Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους
ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειµένου της.
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της
αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου:
Ενότητα 2 "Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία
Βαλφούρ και περιµετρικές οδοί"», ως προς την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης
και απορροής των οµβρίων υδάτων, από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα
Υλοποίησης.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας
σύµβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει την άσκηση για λογαριασµό του
Κυρίου του Έργου της αρµοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου
έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
2014-2020 και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)1:
1) Ωρίµανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη µελετών και

λήψη απαιτούµενων αδειοδοτήσων και εγκρίσεων).
2) Σύνταξη του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την ένταξη της
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020.
3) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης.
1

Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες
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4) Σύνταξη ή/και επικαιροποίησηδιακηρύξεων.
5) ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύµφωνα µε τη

νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων.
6) Υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε αναδόχους, οι οποίες
συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες
τιµολογούνται σε αυτόν.
7) Σύνταξη και υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.
8) ∆ιαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηµατοροώνκαι εκτέλεση πληρωµών σε βάρος
τουπροϋπολογισµού του Έργου.
10)Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως
και την οριστική παραλαβή).
11)Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη
τεχνική τεκµηρίωση.
Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και
µελετών, δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα
καθήκοντα της Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά
προβλέπονται στη νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. ∆ιευκρινίζεται ρητά στην
περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για
λογαριασµό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για
λογαριασµό του Κυρίου του Έργου την αρµοδιότητα του δικαιούχου και της
Αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα:
2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει:
•

•
•

•
•

•

Να διευκολύνει µε κάθε τρόπο το επιστηµονικό προσωπικό που θα
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης
στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιµο προσωπικό
του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.
Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες
που έχει στη διάθεσή και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του
Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης.
Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας.
Να διασφαλίσει τη διαθεσιµότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις
δοµές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στο Φορέα
Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου2, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση
σχετικά µε οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την

2 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου.

9

Α∆Α: 6ΕΛΚΩ6Χ-ΗΡΓ
•

•

•

υλοποίηση του Έργου.
Να προβαίνει στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής
χρηµατοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν
έχει δική του ΣΑΕ 3
Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωσή του, είτε
αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο
φορέα.
Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού
και την προβολή του Έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει:
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Να ενεργεί ως ∆ικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό
περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης
του Έργου.
Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη
του φυσικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρµόδια
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική
Ελλάδα» 20142020.
Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού
∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020
και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου
Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων.
Να τηρεί ως ∆ικαιούχος τους όρους χρηµατοδότησης της απόφασης ένταξης
πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 2014 - 2020.
Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών.
Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών και να
συνυπογραφεί τις σχετικές συµβάσεις, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και
το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει
βάσει των σχετικών συµβάσεων.
Να παρακολουθεί τις χρηµατοροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες
πληρωµές. Επίσης να φυλάσσει αντίγραφα όλων των παραστατικών
(τιµολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, αντίγραφα επιταγών κλπ) για τη
διασφάλιση της διαδροµής ελέγχου.
Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε
συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου.
Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον Κύριο του έργου) τη χρηµατοδότηση
του Έργου µεριµνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση

3 Η συγκεκριµένη υποχρέωση τίθεται ως όρος της σύµβασης σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν
έχει δική του ΣΑΕ
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χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή πιστώσεων.
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις
υφιστάµενες µελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1
του Παραρτήµατος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι
εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του
Παραρτήµατος ΙΙ, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι
υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωσή τους4.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισµός για την εκτέλεση του Έργου (∆ίκτυα Ύδρευσης –
Αποχέτευσης οµβρίων) της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των
300.000,00 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους,
αναθεωρήσεων και απροβλέπτων (ανάλογα αν πρόκειται για έργο, µελέτη,
προµήθεια, υπηρεσία).
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί σύµφωνα µε υποδείξεις της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης µε τη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Ειδικής Υπηρεσίας
∆ιαχείρισης του Ε.Π., εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηµατοδοτικά
στοιχεία της πράξης.
Ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι τρίτων,
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Κύριο του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και
λήγει µε την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από
το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.
H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά από
σύµφωνη γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ.
2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο µε την επωνυµία «Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης», µε έδρα την Κάτω Αχαΐα.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :
- ........................................................
ως εκπρόσωπο του Κυρίου του
Έργου, ο οποίος ορίζεται ...................Πρόεδρος
της
Επιτροπής
µε
4

Η παράγραφος αυτή και το Παράρτηµα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειµένου της
προγραµµατικής σύµβασης κρίνεται αναγκαίο.
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τον ......................................................αναπληρωτή του,
............................................................ως εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης
µε τον
αναπληρωτή του.....................................................................................................
ως εκπρόσωπος του ∆.Σ. του Φορέα Υλοποίησης µε
τον αναπληρωτή του
Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 2014-2020, οι συµβαλλόµενοι
φορείς και ο τρίτος φορέας, που έχει προσδιοριστεί ανωτέρω, ορίζουν τα µέλη της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
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 προγραµµατικής
σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η
εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών κάθε αναγκαίου
µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογηµένη αίτηση
τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαµήνου παράταση του
χρονοδιαγράµµατος 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 της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα
µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα
από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
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
«Τεχνική 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 Τεχνικής Επιτροπής
δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι
εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης. Τα πρακτικά της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη 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
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πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους φορείς.
Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου 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.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας
προγραµµατικής σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των
καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο µε τον Κύριο του
Έργου.
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου
έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της
µεταβίβασης της αρµοδιότητας υλοποίησης.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και
ερµηνεία των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα
αρµόδια ∆ικαστήρια της Πάτρας.
ΑΡΘΡΟ 10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5
Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης είναι
δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης
αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό
ορίζεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις
ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ
11
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1
Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η
υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα
του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η
παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, µελέτες, στοιχεία
κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους

11.2

5

Για την περίπτωση που είναι εφικτή η µεταφορά.
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προστηθέντες και αντισυµβαλλοµένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της
παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας
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, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι
προστηθέντες του) αναλαµβάνει την υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει 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 του κατά την υλοποίηση του Έργου και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

11.3

ΑΡΘΡΟ 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης
γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών.
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική
σύµβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση
αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση
των συµβαλλοµένων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή
αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από
αυτή την προγραµµατική σύµβαση.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα,
έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Ελλάδα» 20142020
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
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Α∆Α: 6ΕΛΚΩ6Χ-ΗΡΓ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
1. Τίτλος Πράξης: «Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου: Ενότητα 2 "Πλατεία
Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία Βαλφούρ και
περιµετρικές οδοί"», ως προς την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης και
απορροής των οµβρίων υδάτων
2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας
3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ∆ήµος Αιγιαλείας
4. Φορέας λειτουργίας: ∆.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας
5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης 6: «Ανάπλαση εµπορικού κέντρου Αιγίου:
Ενότητα 2 "Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιµετρικές οδοί" & Ενότητα 3 "Πλατεία
Βαλφούρ και περιµετρικές οδοί"», ως προς την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης
και απορροής των οµβρίων υδάτων.
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Νοµός
Αχαΐας, ∆ήµος Αιγιαλείας, ∆ηµοτική Κοινότητα Αιγίου
7. Προϋπολογισµός: 300.000,00 €
8.∆ιάρκεια υλοποίησης:

6

Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της µελέτης.
Περιλαµβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών
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Α∆Α: 6ΕΛΚΩ6Χ-ΗΡΓ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ7
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ8
Έγγραφο / Απόφαση

Φορέας έγκρισης ή
αδειοδότησης

Αριθµός πρωτ./
ηµεροµηνία

Βεβαίωση µη παραγωγής εσόδων
Βεβαίωση περί µη διπλής
χρηµατοδότησης
Κτιριολογικό Πρόγραµµα
Γνωµοδότηση σκοπιµότητας έργων Έκθεση σκοπιµότητας
Έγκριση µελέτης του έργου
Έγκριση τευχών δηµοπράτησης του
έργου
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.)
Ενέργεια

Υπεύθυνος φορέας
κύριος του έργου

φορέας υλοποίησης

Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Γνωµοδότηση Υπηρ. Νεωτέρων
Μνηµείων
Γνωµοδότηση 6ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Γνωµοδότηση ΣΤ Εφορείας Προϊστ. &
Κλασσικών Αρχαιοτήτων

Γνωµοδότηση ∆ιεύθυνσης Υδάτων
Υδραυλική, Τοπογραφική Μελέτη

7

Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό.
Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν
εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωµοδοτήσεις
κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συµπληρώνονται για κάθε υποέργο.

8

17

