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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019
Απόφαση: 126
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπα1
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γιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από
τα τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος των εκτός
ημερήσιας διάταξης θεμάτων».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως
(αριθ.πρωτ. 5199/01-03-2019 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώμα να κηρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέματα :
1. Στην αίτηση της Επιτροπής της Ανεξάρτητης Ανοιχτής Κίνησης Ανατολικής Αιγιάλειας.
2. Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων υδρονομέων έτους 2019 στο Δήμο Αιγιαλείας.
3. Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2019 και προσδιορισμός της θέσης ενός (1) υδρονομέα για τον δεύτερο τομέα γεωτρήσεων της Τ.Κ. Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας.
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει
Κηρύσσει τα παρακάτω τέσσερα θέματα (4) θέματα, ως κατεπείγοντα:
1.
Στην αίτηση της Επιτροπής της Ανεξάρτητης Ανοιχτής Κίνησης Ανατολικής Αιγιάλειας. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με
δεκαέξι (16) ψήφους υπέρ και οκτώ (8) κατά. Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γεώργιος Γιοβάς, 2) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά, 6) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 7) Χρήστος Λαϊνάς, 8) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 9) Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου, 10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Χρήστος
Γούτος, 12) Βασίλειος Τομαράς, 13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14)
Ευστάθιος Θεωδορακόπουλος, 15) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
16)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος.
2. Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου και αριθμού θέσεων
υδρονομέων έτους 2019 στο Δήμο Αιγιαλείας. Εγκρίθηκε ομόφωνα.
3. Καθορισμός θερινής αρδευτικής περιόδου έτους 2019 και προσδιορισμός της θέσης ενός (1) υδρονομέα για τον δεύτερο τομέα
γεωτρήσεων της Τ.Κ. Αμπελοκήπων Δήμου Αιγιαλείας. Εγκρίθηκε
ομόφωνα.
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4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της
υπηρεσίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας». Εγκρίθηκε ομόφωνα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 126/2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019
Απόφαση: 127
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
1
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4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από
τα τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος
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Για το αντικείμενο: «Στην αίτηση της Επιτροπής της Ανεξάρτητης Ανοιχτής Κίνησης Ανατολικής Αιγιάλειας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέμα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης το οποίο εντάχθηκε κατά πλειοψηφία (ως η αριθ. 126/2019 απόφαση
Δ.Σ.) και διαβάζει το υπ’ αριθ. 5311/4-3-2019 υπόμνημα – αίτημα προς
το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας της Επιτροπής της Ανεξάρτητης Ανοιχτής Κίνησης Ανατολικής Αιγιάλειας, η οποία έχει ως εξής:
«Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και επικεφαλείς των
Δημοτικών Παρατάξεων, αυτές τις μέρες συζητείται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών με παρέμβαση και στο χωροταξικό
του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης) για διαχωρισμό Δήμων έτσι ώστε, μετά
από εννιά χρόνια, όπου εμφανίστηκαν φαινόμενα δυσδιοίκησης, να αποκατασταθούν σταδιακά και να αρθούν οι αδικίες που επήλθαν σε μεγάλα
τμήματα πληθυσμού μέσω των Ο.Τ.Α.
Εξαγγέλθηκε, εκτός του διαχωρισμού τουλάχιστον πέντε δήμων,
και η σύσταση μόνιμης διακομματικής επιτροπής, η οποία, σε βάθος διετίας, θα διερευνήσει περιπτώσεις διαχωρισμού δήμων με σκοπό να ισχύσει ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός του Κλεισθένη με 380 τελικά δήμους
έναντι των 323 που υφίστανται αυτή τη στιγμή.
Πιστεύοντας στη συνέχεια και τη συνοχή της Δημόσιας Διοίκησης
στο Συμβούλιό σας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών το αίτημά μας για δημιουργία του υπεσχημένου
Δήμου Ανατολικής Αιγιάλειας αποτελούμενου από τους τρεις πρώην
Καποδιστριακούς Δήμους Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού, που άλλωστε είναι εδώ και εννιά χρόνια στις δέκα προτάσεις διαβούλευσης.
Από το Συμβούλιό σας αιτούμαστε τη λήψη θετικής απόφασης στο
αίτημά μας γνωρίζοντας όλοι μας ότι είναι πεποίθηση της κοινωνίας της
Ανατολικής Αιγιάλειας η δημιουργία του δήμου της.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.
Η Επιτροπή της Α.Α.Κ.Α.Α. : Καλύβας Οδυσσέας, Νικολάου Κώστας,
Οικονόμου Κώστας, Φώτης Αποστόλης, Ψαρράκος Γιάννης».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε το υπ’ αριθ. 5311/4-32019 υπόμνημα – αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας της
Επιτροπής της Ανεξάρτητης Ανοιχτής Κίνησης Ανατολικής Αιγιάλειας,
αφού άκουσε τα όσα εξέθεσαν ο εκπρόσωπος των αιτούντων κ. Οικονόμου καθώς και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και έλαβε υπόψη του ότι ανάλογο αίτημα δεν έχει κατατεθεί από Προέδρους Δημοτικών και Κοινοτικών
Κοινοτήτων των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων και το εν λόγω κατατεθέν
υπόμνημα – αίτημα υπογράφεται μόνο από τα μέλη της επιτροπής και είδε 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχε
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος
3
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κ. Γεώργιος Μεντζελόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην των
Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1) Δημητρίου Μπούνια, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 2) Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 3) Βασιλείου Θεοφ.
Χριστόπουλου, 4) Μαρίας Παπαχριστοπούλου, 5) Περικλή Παπαγιαννόπουλου, 6) Δημήτριου Φιλιππάτου, 7) Ευστάθιου Θεωδορακόπουλου, και
8) Βασιλείου Φιλιππόπουλου, που καταψηφίζουν το θέμα, και των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1) Μαρίας Τσουκαλά, 2) Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 3) Χρήστου Λαϊνά και 4) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 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 έντεκα (11) θετικές ψήφους και δώδεκα
(12) αρνητικές,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Απορρίπτει το υπ’ αριθ. 5311/4-3-2019 υπόμνημα – αίτημα προς
το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας της Επιτροπής της Ανεξάρτητης Ανοιχτής Κίνησης Ανατολικής Αιγιάλειας, περί δημιουργίας νέου Δήμου
Ανατολικής Αιγιαλείας αποτελούμενου από τους τρεις πρώην Καποδιστριακούς Δήμους : Αιγείρας, Ακράτας και Διακοπτού.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 127/2019
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019
Απόφαση : 130
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβά-
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ρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από τα
τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης
και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα
συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής
παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και
επισκευής οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέμα εκτός της Ημερήσιας
Διάταξης το οποίο εντάχτηκε ομόφωνα και διαβάζει το από 22.02.2019
Πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Παροχή
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας»,
όπως αυτό υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κάθε
δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και των
Νομικών του Προσώπων, το οποίο έχει ως εξής:
«Σήμερα την 22/02/2019 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την
357/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για να προβεί στην
παραλαβή της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας», σύμφωνα με τα πρακτικά συντήρησης
25965/01.11.2018
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:
1)Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής.
2)Νικόλαος Λεοντίου, μέλος της επιτροπής.
3)Νεκτάριος Λινάρδος, μέλος της επιτροπής.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Το πρακτικό συντήρησης 30165, 30164, 30163/19-12-2018 &
29890/18-12-2018.
2. Το άρθρο 219 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 Τεύχος Α).
3. Την βεβαίωση περαίωσης και παραλαβής με αριθ.:
4381,4380,4379,4378/22-02-2019 του Τμήματος Τροχαίου Υλικού
Καυσίμων Λιπαντικών & Αποθήκης.
4. τα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης οχήματος
5. Τον έλεγχο που διενήργησε για την εκτέλεση της υπηρεσίας που
αναφέρεται στο ανωτέρω πρακτικό.
Παρέλαβε το αντικείμενο του 30165, 30164, 30163/19-12-2018 &
29890/18-12-2018 πρακτικού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Παροχή
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας»,
όπως ορίζονται στο πρακτικό.
Το παρόν να κοινοποιηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
(Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την
έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί
αυτοδίκαια)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού έλαβε υπόψη του α)το
από 22.02.2019 Πρωτόκολλο οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής
οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας», όπως αυτό υπογράφηκε από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κάθε δημόσιας σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών του Προσώπων, β) τα
πρακτικά συντήρησης 30165, 30164, 30163/19-12-2018 & 29890/18-122018, γ) Την βεβαίωση περαίωσης και παραλαβής με αριθ.: 4381,4380,
4379,4378/22-02-2019 του Τμήματος Τροχαίου Υλικού Καυσίμων
Λιπαντικών & Αποθήκης, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, δ) τα
Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης οχήματος, ε)τις διατάξεις του άρθρου 219
του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/ τ.Α/08.08. 2016) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», στ) το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δήμου
αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα λόγω φόρτου εργασιών και είναι
άμεσα αναγκαίο να συζητηθεί το εν λόγω θέμα για να συνεχιστεί ομαλά η
λειτουργία αυτών και ζ) του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Την έγκριση του από 22.02.2019 Πρωτοκόλλου οριστικής και
ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Αιγιαλείας», όπως αυτό
υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής κάθε δημόσιας
σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και των Νομικών
του Προσώπων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 130/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019
Απόφαση: 133
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από
τα τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή
υπαλλήλων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Αναθεώρηση
Κανονισμού – Οργανισμού και Διαδικασίες Κατάρτισης Περιγραμμάτων
Γενικών & Ειδικών Θέσεων Εργασίας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιου
Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με τον Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α), καθιερώθηκε το Ενιαίο
Σύστημα Κινητικότητας για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους,
μόνιμους και με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, από μία δημόσια
υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δημόσιος τομέας απαιτείται να αξιοποιεί
κατάλληλα τα στελέχη του, έτσι ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες
προς τους πολίτες, σκοπός της λειτουργίας του Ενιαίου Συστήματος
Κινητικότητας είναι:
α.Η ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού
β. Η τοποθέτηση του προσωπικού σε τομείς συναφείς με τα τυπικά και
ουσιαστικά προσόντα του.
Για τη συμμετοχή των φορέων, στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας,
προϋπόθεση είναι η κατάρτιση Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για
κάθε οργανική θέση, ανεξαρτήτως αν καλύπτεται ή όχι, σύμφωνα με τον
Οργανισμό/Κανονισμό Λειτουργίας τους και η καταχώρησή τους σε
Ψηφιακό Οργανόγραμμα, προκειμένου η Δημόσια Διοίκηση να
αποκτήσει μία ενιαία βάση δεδομένων για τα στελέχη της και τα
καθήκοντά τους.
Βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ως άνω νόμου, υποχρέωση
κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας έχει το σύνολο των
κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του ∆ημοσίου, οι Ανεξάρτητες
Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α ́ και β ́ βαθμού
και τα Νομικά Πρόσωπα ∆ημοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), καθώς και τα
Νομικά Πρόσω̟πα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), εφόσον ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείτε α̟πό την Ελληνική
Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
H διασύνδεση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας με το Ενιαίο
Σύστημα Κινητικότητας και ακολούθως η εφαρμογή τους, δημιουργεί
ένα ομογενοποιημένο περιβάλλον, με σκοπό την αποτελεσματική
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και την εθελοντική
κινητικότητα των υπαλλήλων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
1.Η μη έγκαιρη ολοκλήρωση της κατάρτισης των εν λόγω
Περιγραμμάτων, έχει άμεσο επακόλουθο, τον αποκλεισμό της υπηρεσία
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μας, να λειτουργήσει ως υπηρεσία υποδοχής προσωπικού, με πιθανό
αντίκτυπο το μέγιστο πρόβλημα «απομείωσης προσωπικού», στο πλαίσιο
της κινητικότητας.
2. Το γεγονός ότι το υφιστάμενο προσωπικό της υπηρεσίας μας δεν
έχει εκπαιδευτεί σε πρακτικό επίπεδο για την επιτυχή υλοποίηση της
διαδικασίας κατάρτισης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, επίσης
δεν επαρκεί να τη διεκπεραιώσει έγκαιρα, συνεκτιμώντας παράλληλα την
αναγκαιότητα της ομαλής εκτέλεσης του υπηρεσιακού έργου που του
έχει ήδη ανατεθεί και εκτελεί, για την εκπλήρωση της αποστολής του
Δήμου, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου:
Κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση του προσωπικού και δη των
προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου Αιγιαλείας για την
απαιτουμένη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την σύνταξη
των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας ο
οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ.289889/15-01-2019
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, εγγράφηκε στον Κ.Α.00-6073 σχετική πίστωση
για «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια»
και συμπεριλήφθηκε στην 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με την αριθ. 10/2019 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την
έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση
της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της
παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006,
καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
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νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο
δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού».
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου
Αιγιαλείας
για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού είναι γενική,
παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για συμμετοχή (28) υπαλλήλων
και συγκεκριμένα όλων των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων
του Δήμου Αιγιαλείας σε επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα
«Αναθεώρηση Κανονισμού-Οργανισμού και Διαδικασίες Κατάρτισης
Περιγραμμάτων Γενικών &Ειδικών Θέσεων Εργασίας .
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Α) Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.
00-6073 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 με το
συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (5.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.
Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, για την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω δαπάνης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του: α)την
εισήγηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανάσιου Παναγόπουλου, β) την
ανάγκη εξειδίκευσης πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλων σε
επιμορφωτικό πρόγραμμα περί «αναθεώρησης κανονισμού – οργανισμού
και διαδικασίες κατάρτισης περιγραμμάτων γενικών και ειδικών θέσεων
εργασίας», γ) τις διατάξεις του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224Α) περί καθιέρωσης του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Υπαλλήλων στη Δημόσια
Διοίκηση και στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, δ) την υπ’ αριθ. 669/2018 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας περί κατάρτισης του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2019, που επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ.
289889/15-01-2019 όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ε) την υπ’ αριθ. 10/2019 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας περί έγκρισης της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, στ) τις διατάξεις των παρ. 1 και 2
του άρθρου 203 του Ν. 4555/18 που αφορά την εξειδίκευση και την
διάθεση των πιστώσεων και ζ) το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)
Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά
από διαλογική συζήτηση,
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Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Α) Την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.
00-6073 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 ποσού
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00€) συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. για την κάλυψη της δαπάνης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε
επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Αναθεώρηση Κανονισμού –
Οργανισμού και Διαδικασίες Κατάρτισης Περιγραμμάτων Γενικών &
Ειδικών Θέσεων Εργασίας».
Β) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου του Μιχαήλ, για τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 133/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019
Απόφαση: 138
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
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4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από
τα τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Έγκριση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο:
«Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών Τ.Κ. Αιγίου – Τ.Κ. Πτέρης που
δεν συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 πρέπει πριν την
υπογραφή δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, να
τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια
μέσα του δήμου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την 32/2019 μελέτη που αφορά την
παροχή υπηρεσίας καθαρισμού σε αρδευτικούς αύλακες αλλά και των
όμβριων υδάτων της Δ.Ε. Αιγίου - Τ.Κ. Πτέρης (Αγ. Ανδρέας
Μπουφούσκια) & Κάτω Πτέρης που δεν συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ
Σελινούντα.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισμό των υδραυλάκων
χειρωνακτικά ή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο ή οποιωνδήποτε άλλων
εργαλείων σε χωμάτινους ή τσιμεντένιους υδραύλακες. Επίσης την
συλλογή, των σημείων εφαρμογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων
καθαρισμού. Τις κάθε είδους μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσο μέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε
όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις μικρομεταφορές
κάθε είδους, την φόρτωση τους με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, την
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την
εκφόρτωσή τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 349/2011 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714Β-17-11-2011 ΄΄Έγκριση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, στο άρθρο 17 αρμοδιότητες
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων,
καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρμοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα
οποία είναι :
・ Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων με Άσφαλτο, Επούλωση
Λάκκων με Μπετόν, Επούλωση Λάκκων με 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
・ Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
・ Συνεργεία Σιδεράδων (Κιγκλιδώματα, Κολωνάκια, Εμπόδια
Πεζοδρομίων)
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・ Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδρομων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
・ Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήμανση (Συντήρηση, Κατασκευή
και Τοποθέτηση νέας σήμανσης)
・ Συνεργεία ελαιοχρωματισμών
・ Συνεργεία περισυλλογής μπαζών
・ Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και
μεταφορά τους)
・ Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
・ Συνεργεία συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Κτηρίων
・ Συνεργεία Δημιουργίας/Συντήρησης Υποδομών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη κατασκευής και συντήρηση
έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, και ιδίως αυτών που
σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών,
τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα
υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισμό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέματος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό
προσωπικό εκ τριών (3) ατόμων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11
αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των
συνεργείων στις αποκεντρωμένες μονάδες : 1) Συντήρησης Υποδομών
Ανατολικής Αιγιαλείας, 2) Συντήρησης Υποδομών Κεντρικής Αιγιαλείας
και 3) Συντήρησης Υποδομών Δυτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3Χ3=9
εργατοτεχνίτες δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 =42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ. 3847/18-02-2019 βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού
είναι τοποθετημένοι, στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) μηχανικοί
διαφόρων ειδικοτήτων, ένας (1) ΔΕ Εργοδηγός, επτά (7) τεχνίτες (2 ΔΕ
τεχνιτών μπετατζήδων, 2 ΔΕ τεχνίτες Πλακατζήδες, 2 ΔΕ τεχνιτών, 1 ΔΕ
τεχνίτης Συντηρητής), 1 ΔΕ δομικών έργων, οι οποίοι δεν μπορούν να
απασχοληθούν στην συγκεκριμένη εργασία, και έξι (6) εργάτες εκ των
οποίων ένας (1) γενικών καθηκόντων, τρείς (3) Βοηθητικών εργασιών
και δύο (2) εργατών οδοποιίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, πόσο
δε μάλλον σε μια μικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα
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αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων,
ελαιοχρωματισμοί σχολείων και επισκευή δημοτικών κτιρίων,
προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης των
υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού αρδευτικών και όμβριων
αυλάκων της Δ.Ε. Αιγίου - Τ.Κ. Πτέρης (Αγ. Ανδρέας Μπουφούσκια)
& Κάτω Πτέρης που δεν συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδομένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάμιες και ως εκ τούτου μεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισμός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουμε την χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής
υπηρεσίας σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά
αναφέρουμε την 15-03-2019) έως 15-10-2019.
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας είναι 8.060,00 € με
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 9.994.40 € λόγω Φ.Π.Α. 24 % και
μπορεί να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1.Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισμός αρδευτικών Δ.Κ. Αιγίου - Τ.Κ. Πτέρης που δεν
συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα» Δήμου Αιγιαλείας, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.037 του προϋπολογισμού του Δήμου
Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι με απ’ ευθείας
ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισμό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 9.994.40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30-6262.037 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019.
4. Ορίζουμε την χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουμε την
15-03-2019) έως 15-10-2019.
5. Την αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισμού αρδευτικών και όμβριων αυλάκων με τίτλο «Συντήρηση
και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Κ. Αιγίου Τ.Κ. Πτέρης (Αγ. Ανδρέας Μπουφούσκια) & Κάτω Πτέρης που δεν
συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ Σελινούντα» από τα συνεργεία μας, καθώς
είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την
κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, πόσο δε
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μάλλον σε μια μικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα
αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων,
ελαιοχρωματισμοί σχολείων και επισκευή δημοτικών κτιρίων,
προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ. σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, β) την υπ’ αριθ. 349/2011 απόφαση του Δ.Σ.
Αιγιαλείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714Β-17-11-2011 ΄΄Έγκριση
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, στο άρθρο 17
αρμοδιότητες υ Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Αιγιαλείας,
γ) την αρ.πρ. 3847/18-02-2019 βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού είναι
τοποθετημένοι, στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δ)την ανάγκη έγκρισης
παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός
αρδευτικών Τ.Κ. Αιγίου – Τ.Κ. Πτέρης που δεν συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ
Σελινούντα», λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα, καθώς το
εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων
και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, ιδιαιτέρως σε μια μικρή χρονικά
περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι
απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε
δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων, ελαιοχρωματισμοί σχολείων και
επισκευή δημοτικών κτιρίων, προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνώνεξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ και υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού
αρδευτικών και όμβριων αυλάκων, ε)τις διατάξεις του Ν.3463/ 2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ε)το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», στ)το Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει από τη
συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3) Θεοφάνης
Σταυρόπουλος και 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «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
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ως αρνητική ψήφος], επομένως με δέκα εννέα (19) θετικές ψήφους και
μία (1) αρνητική,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και
καθαρισμός αρδευτικών Τ.Κ. Αιγίου – Τ.Κ. Πτέρης που δεν συμμετέχουν
στον ΤΟΕΒ Σελινούντα», με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω
υπηρεσίας με ίδια μέσα, με εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.306262.037 του προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους
2019, με χρονική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας σε συνολική
προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του
συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουμε την 1503-2019) έως 15-10-2019 και ενδεικτικό προϋπολογισμό το ποσό των
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εν-νέα ευρώ και εξήντα λεπτών
(9.964,40 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 138/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019
Απόφαση: 139
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβά1

ρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από
τα τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Έγκριση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο:
«Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε.
Συμπολιτείας – Δ.Ε. Ερινεού».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 πρέπει πριν την
υπογραφή δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, να
τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια
μέσα του δήμου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την 31/2019 μελέτη που αφορά την
παροχή υπηρεσίας καθαρισμού σε αρδευτικούς αύλακες αλλά και των
όμβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δ.Ε. Συμπολιτείας –
Δ.Ε. Ερινεού.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισμό των υδραυλάκων
χειρωνακτικά ή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο ή οποιωνδήποτε άλλων
εργαλείων σε χωμάτινους ή τσιμεντένιους υδραύλακες. Επίσης την
συλλογή, των σημείων εφαρμογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων
καθαρισμού. Τις κάθε είδους μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσο μέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε
όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις μικρομεταφορές
κάθε είδους, την φόρτωση τους με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, την
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την
εκφόρτωσή τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 349/2011 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714Β-17-11-2011 ΄΄Έγκριση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, στο άρθρο 17 αρμοδιότητες
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων,
καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρμοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα
οποία είναι :
・ Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων με Άσφαλτο, Επούλωση
Λάκκων με Μπετόν, Επούλωση Λάκκων με 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
・ Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
・ Συνεργεία
Πεζοδρομίων)

Σιδεράδων

(Κιγκλιδώματα,

Κολωνάκια,

Εμπόδια
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・ Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδρομων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
・ Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήμανση (Συντήρηση, Κατασκευή
και Τοποθέτηση νέας σήμανσης)
・ Συνεργεία ελαιοχρωματισμών
・ Συνεργεία περισυλλογής μπαζών
・ Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και
μεταφορά τους)
・ Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
・ Συνεργεία συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Κτηρίων
・ Συνεργεία Δημιουργίας/Συντήρησης Υποδομών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη κατασκευής και συντήρηση
έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, και ιδίως αυτών που
σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών,
τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα
υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισμό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέματος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό
προσωπικό εκ τριών (3) ατόμων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11
αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των
συνεργείων στις αποκεντρωμένες μονάδες : 1) Συντήρησης Υποδομών
Ανατολικής Αιγιαλείας, 2) Συντήρησης Υποδομών Κεντρικής Αιγιαλείας
και 3) Συντήρησης Υποδομών Δυτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3Χ3=9
εργατοτεχνίτες δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 =42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ. 3847/18-02-2019 βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού
είναι τοποθετημένοι, στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) μηχανικοί
διαφόρων ειδικοτήτων, ένας (1) ΔΕ Εργοδηγός, επτά (7) τεχνίτες (2 ΔΕ
τεχνιτών μπετατζήδων, 2 ΔΕ τεχνίτες Πλακατζήδες, 2 ΔΕ τεχνιτών, 1 ΔΕ
τεχνίτης Συντηρητής), 1 ΔΕ δομικών έργων, οι οποίοι δεν μπορούν να
απασχοληθούν στην συγκεκριμένη εργασία, και έξι (6) εργάτες εκ των
οποίων ένας (1) γενικών καθηκόντων, τρείς (3) Βοηθητικών εργασιών
και δύο (2) εργατών οδοποιίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, πόσο
δε μάλλον σε μια μικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
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καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα
αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων,
ελαιοχρωματισμοί σχολείων και επισκευή δημοτικών κτιρίων,
προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης των
υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού αρδευτικών και όμβριων
αυλάκων της Δ.Ε. Συμπολιτείας – Δ.Ε. Ερινεού.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδομένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάμιες και ως εκ τούτου μεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισμός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουμε την χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής
υπηρεσίας σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά
αναφέρουμε την 15-03-2019) έως 15-10-2019.
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας είναι 20.000,00 € με
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 24.800,00 € λόγω Φ.Π.Α. 24 % και
μπορεί να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1.Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε.
Συμπολιτείας - Δ.Ε. Ερινεού» Δήμου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον
Κ.Α.30-6262.012 του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι με απ’ ευθείας
ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισμό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.800,400€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30-6262.012 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019.
4. Ορίζουμε την χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουμε την
15-03-2019) έως 15-10-2019.
5. Την αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισμού αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε. Συμπολιτείας –
Δ.Ε. Ερινεού από τα συνεργεία μας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το
εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων
και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, πόσο δε μάλλον σε μια μικρή
χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που
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αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείμενα (π.χ.
επούλωση
λάκκων
σε
δρόμους,
επισκευή
πεζοδρομίων,
ελαιοχρωματισμοί σχολείων και επισκευή δημοτικών κτιρίων,
προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ. σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, β) την υπ’ αριθ. 349/2011 απόφαση του Δ.Σ.
Αιγιαλείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714Β-17-11-2011 ΄΄Έγκριση
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, στο άρθρο 17
αρμοδιότητες υ Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Αιγιαλείας,
γ) την αρ.πρ. 3847/18-02-2019 βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού είναι
τοποθετημένοι, στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δ)την ανάγκη έγκρισης
παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός
αρδευτικών και όμβριων υδάτων Δ.Ε. Συμπολιτείας – Δ.Ε. Ερινεού»,
λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα, καθώς το εργατοτεχνικό
προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, ιδιαιτέρως σε μια μικρή χρονικά περίοδο
όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι
απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε
δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων, ελαιοχρωματισμοί σχολείων και
επισκευή δημοτικών κτιρίων, προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνώνεξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ και υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού
αρδευτικών και όμβριων αυλάκων, ε)τις διατάξεις του Ν.3463/ 2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ε)το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», στ)το Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3) Θεοφάνης
Σταυρόπουλος και 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από
διαλογική συζήτηση, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει «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
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ως αρνητική ψήφος], επομένως με δέκα εννέα (19) θετικές ψήφους και
μία (1) αρνητική,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και
καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε. Συμπολιτείας – Δ.Ε.
Ερινεού», με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια
μέσα, με εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.30-6262.012 του
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, με χρονική
διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας σε συνολική προθεσμία επτά (7)
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (όποτε αυτό
υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουμε την 15-03-2019) έως 15-10-2019 και
ενδεικτικό προϋπολογισμό το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και
οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 139/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019
Απόφαση: 140
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβά1

ρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από
τα τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Έγκριση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο:
«Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε.
Διακοπτού».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 πρέπει πριν την
υπογραφή δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, να
τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια
μέσα του δήμου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την 30/2019 μελέτη που αφορά την
παροχή υπηρεσίας καθαρισμού σε αρδευτικούς αύλακες αλλά και των
όμβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δ.Ε. Διακοπτού.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισμό των υδραυλάκων
χειρωνακτικά ή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο ή οποιωνδήποτε άλλων
εργαλείων σε χωμάτινους ή τσιμεντένιους υδραύλακες. Επίσης την
συλλογή, των σημείων εφαρμογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων
καθαρισμού. Τις κάθε είδους μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσο μέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε
όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις μικρομεταφορές
κάθε είδους, την φόρτωση τους με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, την
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την
εκφόρτωσή τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 349/2011 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714Β-17-11-2011 ΄΄Έγκριση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, στο άρθρο 17 αρμοδιότητες
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων,
καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρμοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα
οποία είναι :
・ Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων με Άσφαλτο, Επούλωση
Λάκκων με Μπετόν, Επούλωση Λάκκων με 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
・ Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
・ Συνεργεία
Πεζοδρομίων)

Σιδεράδων

(Κιγκλιδώματα,

Κολωνάκια,

Εμπόδια
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・ Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδρομων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
・ Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήμανση (Συντήρηση, Κατασκευή
και Τοποθέτηση νέας σήμανσης)
・ Συνεργεία ελαιοχρωματισμών
・ Συνεργεία περισυλλογής μπαζών
・ Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και
μεταφορά τους)
・ Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
・ Συνεργεία συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Κτηρίων
・ Συνεργεία Δημιουργίας/Συντήρησης Υποδομών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη κατασκευής και συντήρηση
έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, και ιδίως αυτών που
σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών,
τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα
υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισμό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέματος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό
προσωπικό εκ τριών (3) ατόμων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11
αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των
συνεργείων στις αποκεντρωμένες μονάδες : 1) Συντήρησης Υποδομών
Ανατολικής Αιγιαλείας, 2) Συντήρησης Υποδομών Κεντρικής Αιγιαλείας
και 3) Συντήρησης Υποδομών Δυτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3Χ3=9
εργατοτεχνίτες δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 =42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ. 3847/18-02-2019 βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού
είναι τοποθετημένοι, στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) μηχανικοί
διαφόρων ειδικοτήτων, ένας (1) ΔΕ Εργοδηγός, επτά (7) τεχνίτες (2 ΔΕ
τεχνιτών μπετατζήδων, 2 ΔΕ τεχνίτες Πλακατζήδες, 2 ΔΕ τεχνιτών, 1 ΔΕ
τεχνίτης Συντηρητής), 1 ΔΕ δομικών έργων, οι οποίοι δεν μπορούν να
απασχοληθούν στην συγκεκριμένη εργασία, και έξι (6) εργάτες εκ των
οποίων ένας (1) γενικών καθηκόντων, τρείς (3) Βοηθητικών εργασιών
και δύο (2) εργατών οδοποιίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για
την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, πόσο
δε μάλλον σε μια μικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
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καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα
αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων,
ελαιοχρωματισμοί σχολείων και επισκευή δημοτικών κτιρίων,
προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης των
υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού αρδευτικών και όμβριων
αυλάκων της Δ.Ε. Διακοπτού.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδομένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάμιες και ως εκ τούτου μεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισμός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουμε την χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής
υπηρεσίας σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά
αναφέρουμε την 15-03-2019) έως 15-10-2019.
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας είναι 20.000,00 € με
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 24.800,00 € λόγω Φ.Π.Α. 24 % και
μπορεί να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1.Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων της Δ.Ε.
Διακοπτού» Δήμου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.011
του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι με απ’ ευθείας
ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισμό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.800,400€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30-6262.011 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019.
4. Ορίζουμε την χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουμε την
15-03-2019) έως 15-10-2019.
5. Την αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισμού αρδευτικών και όμβριων αυλάκων της Δ.Ε. Διακοπτού
από τα συνεργεία μας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό
προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, πόσο δε μάλλον σε μια μικρή χρονικά
περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι
απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε
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δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων, ελαιοχρωματισμοί σχολείων και
επισκευή δημοτικών κτιρίων, προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνώνεξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ. σύμφωνα με το σκεπτικό της
εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, β) την υπ’ αριθ. 349/2011 απόφαση του Δ.Σ.
Αιγιαλείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714Β-17-11-2011 ΄΄Έγκριση
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, στο άρθρο 17
αρμοδιότητες υ Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Αιγιαλείας,
γ) την αρ.πρ. 3847/18-02-2019 βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού είναι
τοποθετημένοι, στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δ)την ανάγκη έγκρισης
παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός
αρδευτικών και όμβριων υδάτων Δ.Ε. Διακοπτού», λόγω αδυναμίας
εκτέλεσής της με ίδια μέσα, καθώς το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν
επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των
αρμοδιοτήτων, ιδιαιτέρως σε μια μικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της
άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα
ταυτόχρονα τα αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόμους,
επισκευή πεζοδρομίων, ελαιοχρωματισμοί σχολείων και επισκευή
δημοτικών κτιρίων, προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών)
πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία
εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού αρδευτικών και
όμβριων αυλάκων, ε)τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/
τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ε)το
άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», στ)το Ν. 4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
και ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος
και 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος δηλώνει
«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) θετικές ψήφους και μία (1)
αρνητική,
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Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και
καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε. Διακοπτού», με απ’
ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω
αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια μέσα, με
εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.30-6262.011 του προϋπολογισμού
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, με χρονική διάρκεια
εκτέλεσης της υπηρεσίας σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί
ενδεικτικά αναφέρουμε την 15-03-2019) έως 15-10-2019 και ενδεικτικό
προϋπολογισμό το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων
ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 140/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019
Απόφαση: 141
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
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4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από
τα τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: Έγκριση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο:
«Συντήρηση και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε.
Αιγείρας – Δ.Ε. Ακράτας».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εντέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 πρέπει πριν την
υπογραφή δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων
χώρων με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, να
τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια
μέσα του δήμου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται.
Η Τεχνική Υπηρεσία συνέταξε την 29/2019 μελέτη που αφορά την
παροχή υπηρεσίας καθαρισμού σε αρδευτικούς αύλακες αλλά και των
όμβριων υδάτων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δ.Ε. Αιγείρας –Δ.Ε.
Ακράτας.
Αναλυτικότερα αφορά τον καθαρισμό των υδραυλάκων
χειρωνακτικά ή με οποιοδήποτε μηχανικό μέσο ή οποιωνδήποτε άλλων
εργαλείων σε χωμάτινους ή τσιμεντένιους υδραύλακες. Επίσης την
συλλογή, των σημείων εφαρμογής και συγκέντρωση όλων των προϊόντων
καθαρισμού. Τις κάθε είδους μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες) με
οποιονδήποτε τρόπο και μέσο μέχρι το χώρο προσωρινής απόθεσης σε
όποια απόσταση και αν αυτός βρίσκεται καθώς και τις μικρομεταφορές
κάθε είδους, την φόρτωση τους με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, την
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη και την
εκφόρτωσή τους, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά
αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση εργασίας.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 349/2011 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714Β-17-11-2011 ΄΄Έγκριση Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, στο άρθρο 17 αρμοδιότητες
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών τού Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων,
καθορίζονται τα συνεργεία και οι αρμοδιότητες τους (σελίδα 40358) τα
οποία είναι :
・ Συνεργεία Ασφαλτικών (Επούλωση Λάκκων με Άσφαλτο, Επούλωση
Λάκκων με Μπετόν, Επούλωση Λάκκων με 3Α, Ταπητίδια, Τάπητας)
・ Συνεργεία Κατασκευής Κτηριακών
・ Συνεργεία
Πεζοδρομίων)

Σιδεράδων

(Κιγκλιδώματα,

Κολωνάκια,

Εμπόδια

3

・ Συνεργεία Πλατειών - Πεζόδρομων (Συντήρηση, Ανάπλαση)
・ Συνεργεία Οριζόντιας και Κάθετης σήμανση (Συντήρηση, Κατασκευή
και Τοποθέτηση νέας σήμανσης)
・ Συνεργεία ελαιοχρωματισμών
・ Συνεργεία περισυλλογής μπαζών
・ Συνεργεία Αποθήκης - (Φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών και
μεταφορά τους)
・ Συνεργεία Εγγειοβελτιωτικών Έργων
・ Συνεργεία συντήρησης και επισκευής Δημοτικών Κτηρίων
・ Συνεργεία Δημιουργίας/Συντήρησης Υποδομών εκδηλώσεων
Σύνολο 11 συνεργεία στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων.
Επίσης το τμήμα έχει αντικείμενο την μελέτη κατασκευής και συντήρηση
έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, και ιδίως αυτών που
σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών,
τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, τα
υδραυλικά και τεχνικά έργα προστασίας του περιβάλλοντος κ.λπ., καθώς
επίσης την συντήρηση, καθαρισμό, επισκευής των αρδευτικών αυλάκων
και την κατασκευή νέων αρδευτικών αυλάκων εκ σκυροδέματος.
Για τη συγκρότηση και λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο για έκαστο συνεργείο εργατοτεχνικό
προσωπικό εκ τριών (3) ατόμων ήτοι συνολικά 3 (εργατοτεχνίτες) Χ (11
αρ. συνεργείων) = 33 εργατοτεχνίτες και επιπλέον για την κάλυψη των
συνεργείων στις αποκεντρωμένες μονάδες : 1) Συντήρησης Υποδομών
Ανατολικής Αιγιαλείας, 2) Συντήρησης Υποδομών Κεντρικής Αιγιαλείας
και 3) Συντήρησης Υποδομών Δυτικής Αιγιαλείας επιπλέον 3Χ3=9
εργατοτεχνίτες δηλαδή γενικό σύνολο 33 + 9 =42 εργατοτεχνιτών.
Με την αρ.πρ. 3847/18-02-2019 βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού
είναι τοποθετημένοι, στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών,
Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, έξι (6) μηχανικοί
διαφόρων ειδικοτήτων, ένας (1) ΔΕ Εργοδηγός, επτά (7) τεχνίτες (2 ΔΕ
τεχνιτών μπετατζήδων, 2 ΔΕ τεχνίτες Πλακατζήδες, 2 ΔΕ τεχνιτών, 1 ΔΕ
τεχνίτης Συντηρητής), 1 ΔΕ δομικών έργων, οι οποίοι δεν μπορούν να
απασχοληθούν στην συγκεκριμένη εργασία, και έξι (6) εργάτες εκ των
οποίων ένας (1) γενικών καθηκόντων, τρείς (3) Βοηθητικών εργασιών
και δύο (2) εργατών οδοποιίας.
Είναι ξεκάθαρο ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την
κάλυψη των συνεργείων και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, πόσο δε
μάλλον σε μια μικρή χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του
καλοκαιριού που αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα
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αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων,
ελαιοχρωματισμοί σχολείων και επισκευή δημοτικών κτιρίων,
προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία εκτέλεσης των
υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού αρδευτικών και όμβριων
αυλάκων των Δ.Ε. Αιγείρας – Δ.Ε. Ακράτας.
Το δίκτυο άρδευσης δε, πρέπει να συντηρείτε λίγο πριν την έναρξη
της αρδευτικής περιόδου λόγω έξαρσης της βλάστησης, αλλά και κατά τη
διάρκεια αυτής δεδομένου ότι οι δέσεις άρδευσης είναι ως επί το πλείστο
παραποτάμιες και ως εκ τούτου μεταφέρουν και φερτά όπως ξύλα, πέτρες
κ.α. και απαιτείτε καθαρισμός ή απόφραξη των δικτύων άρδευσης εκ
νέου.
Ορίζουμε την χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής
υπηρεσίας σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά
αναφέρουμε την 15-03-2019) έως 15-10-2019.
Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσίας είναι 20.000,00 € με
απαιτούμενη πίστωση προς έγκριση 24.800,00 € λόγω Φ.Π.Α. 24 % και
μπορεί να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118
παρ.1 του Ν.4412/2016 ΦΕΚ (147Α/08-08-2016).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε προς ψήφιση τα κάτωθι:
1.Την έγκριση ανάγκης της παροχής υπηρεσίας που αφορά: «Συντήρηση
και καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων των Δ.Ε. Αιγείρας
– Δ.Ε. Ακράτας» Δήμου Αιγιαλείας, που θα βαρύνει τον Κ.Α.306262.010 του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού
έτους 2019.
2. Τον τρόπο εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας ήτοι με απ’ ευθείας
ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ.1 του Ν.4412/2016.
3. Τον προϋπολογισμό της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο
ποσό των 24.800,400€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α. 30-6262.010 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019.
4. Ορίζουμε την χρονική διάρκεια της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας
σε συνολική προθεσμία επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού (όποτε αυτό υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουμε την
15-03-2019) έως 15-10-2019.
5. Την αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας συντήρησης
και καθαρισμού αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε. Αιγείρας – Δ.Ε.
Ακράτας από τα συνεργεία μας, καθώς είναι ξεκάθαρο ότι το
εργατοτεχνικό προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων
και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, πόσο δε μάλλον σε μια μικρή
χρονικά περίοδο όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που
αυξάνονται οι απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείμενα (π.χ.
επούλωση
λάκκων
σε
δρόμους,
επισκευή
πεζοδρομίων,
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ελαιοχρωματισμοί σχολείων και επισκευή δημοτικών κτιρίων,
προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνών-εξεδρών) πολιτιστικών
εκδηλώσεων κλπ. σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την
εισήγηση του Διευθυντή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κ. Ανδρέα Τσιγκρή, β) την υπ’ αριθ. 349/2011 απόφαση του Δ.Σ.
Αιγιαλείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2714Β-17-11-2011 ΄΄Έγκριση
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας΄΄, στο άρθρο 17
αρμοδιότητες υ Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Αιγιαλείας,
γ) την αρ.πρ. 3847/18-02-2019 βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού είναι
τοποθετημένοι, στο Τμήμα Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων, δ)την ανάγκη έγκρισης
παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και καθαρισμός
αρδευτικών και όμβριων υδάτων Δ.Ε. Αιγείρας – Δ.Ε. Ακράτας», λόγω
αδυναμίας εκτέλεσής της με ίδια μέσα, καθώς το εργατοτεχνικό
προσωπικό δεν επαρκεί για την κάλυψη των συνεργείων και την
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων, ιδιαιτέρως σε μια μικρή χρονικά περίοδο
όπως αυτή της άνοιξης και του καλοκαιριού που αυξάνονται οι
απαιτήσεις σε όλα ταυτόχρονα τα αντικείμενα (π.χ. επούλωση λάκκων σε
δρόμους, επισκευή πεζοδρομίων, ελαιοχρωματισμοί σχολείων και
επισκευή δημοτικών κτιρίων, προετοιμασία χώρων (τοποθέτηση σκηνώνεξεδρών) πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ και υπάρχει αντικειμενική
αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού
αρδευτικών και όμβριων αυλάκων, ε)τις διατάξεις του Ν.3463/ 2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ε)το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», στ)το Ν.
4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και ζ)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 4)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική
συζήτηση, πλην του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος
δηλώνει «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) θετικές ψήφους και μία
(1) αρνητική,
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Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και
καθαρισμός αρδευτικών και όμβριων αυλάκων Δ.Ε. Αιγείρας – Δ.Ε.
Ακράτας», με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας με ίδια
μέσα, με εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.30-6262.010 του
προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2019, με χρονική
διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας σε συνολική προθεσμία επτά (7)
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού (όποτε αυτό
υπογραφεί ενδεικτικά αναφέρουμε την 15-03-2019) έως 15-10-2019 και
ενδεικτικό προϋπολογισμό το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και
οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 141/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
6 Μαρτίου 2019

Απόφαση: 150
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ. 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Φιλιππάτο, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο,
4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδημάρχους, 7)Μαρία Τσουκαλά, 8)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο,
9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 11)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 14)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15)Χρήστο Γούτο, 16)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17)Βασίλειο Τομαρά, 18)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 19)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 20)Χρήστο Λαϊνά και 21)Γεώργιο Μεντζελόπουλο Μέλη, συνήλθε σήμερα στις έξι (6) Μαρτίου 2019,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου
Μπούνια, με αριθ.πρωτ.5199/01.03.2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε
όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιμητίκων, 2)Βασίλειος Τζαβάρας, Τ.Κ. Ελαιώνα, 3)Οδυσσέας Σακελλαρόπουλος, Τ.Κ. Νέου Ερινεού,
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4)Παναγιώτης Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων, 5)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. Δαφνών, 6)Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ. Ζαρούχλας, 7)Χαρίλαος Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ. Μεσορρουγίου, 8)Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 9)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου
και 10)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι ένα (21) από
τα τριάντα δύο (32) Μέλη του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην παρούσα συνεδρίαση, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, μετά την υπ’ αριθ.πρωτ.
5132/01.03.2019 αίτηση παραιτήσεως του ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Αθανασίου Μεντζελόπουλου από το αξίωμά του και την από
04.03.2019 αποδοχή αυτής από τον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, σύμφωνα με
τις διατάξεις των παρ.8 & 9 του άρθρου 55 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/
τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ο αναπληρωματικός
Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.14/2014 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, έχει κληθεί για ορκωμοσία με το από
04.03.2019 έγγραφο Δημάρχου.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και
3)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Μέλη.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Μπούρδος, Γραμματέας, 2)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας,
4)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 5)Γεώργιος Ντίνος, 6)Ευστράτιος Βαρδάκης, 7)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος και 8)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,
Μέλη, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικού &
Μορφωτικού Συλλόγου «ΙΩΝΕΣ» & εξειδίκευση πίστωσης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει εισήγηση σε ορθή επανάληψη του αρμοδίου Αντιδημάρχου
κ. Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
« Κε Πρόεδρε , κοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών
επιχορηγήσεων:
i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων και των
εκκλησιαστικών, καθώς και σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,
που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που
αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα,
iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι
οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε
μορφής, σε παιδιά που είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης,
παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης,
ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση
αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του
συλλόγου, για τον αντίστοιχο Δήμο και η έγκρισή του από τον Γενικό
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον
οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, καθώς και
v. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων
και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης
που λαμβάνουν.
Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει
εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό
αυτόν. Το συνολικό ποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά
των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω
φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται
είναι σχολικές επιτροπές».
Επίσης Μετά το άρθρο 10Α του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Β ως
εξής:
«Άρθρο 10Β Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων
φορέων « Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί
φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της
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Γενικής Κυβέρνησης, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995,
με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000)ευρώ συνολικά ετησίως,
δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά
στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που
αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη
και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του
ύψους της συναλλαγής. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω
καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από
παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του
προηγουμένου εδαφίου…»
Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας ο
οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 669/18 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 289889/15-01-2019
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, εγγράφηκε στον Κ.Α. 00-6736 πίστωση
ύψους 20.000 € για Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και
σωματεία
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18:
«1. Η περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων
των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την
έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση
της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση
συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να
επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται
σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Εξειδικευμένη θεωρείται η
πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την
οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο
κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Όπου στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 140, της
παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου 202 του ν. 3463/2006,
καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και παρ. 4
περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την
έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο
δήμαρχος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του
άρθρου αυτού».
Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική Έκθεση του Ν.4555/18 ως
χαρακτηριστικό παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, περί παροχής επιχορηγήσεων και
βοηθημάτων: η αρχική εγγραφή στον προϋπολογισμό καθορίζει το ύψος
του συνολικού προς διάθεση χρηματικού ποσού, όμως από τη φύση της
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δεν μπορεί να καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους. Οπότε, εν
προκειμένω, απαιτείται προς τούτο απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
πριν τη διάθεση πίστωσης από τον δήμαρχο. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται σχετική
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για
Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία είναι γενική
παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την επιχορήγηση του
συλλόγου «Ίωνες» ο οποίος με την υπ’ αριθ. 62/19 αίτησή του ζητά να
επιχορηγηθεί με ποσό προκειμένου πραγματοποιήσει τις εκδηλώσεις που
αναφέρει στην αίτηση επιχορήγησης του.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εγκρίνετε
την επιχορήγηση του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Ελίκης
«Ίωνες» με το ποσό των 8.500€ προκειμένου να πραγματοποιήσει
εκδηλώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που
αναφέρονται αναλυτικά στην
αίτησή τους και τα συνημμένα
δικαιολογητικά».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε την από
6/3/2019 εισήγηση σε ορθή επανάληψη ως προς το ποσό του αρμοδίου
Αντιδημάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του α) την
υπ’ αριθ. πρωτ. 62/2019 αίτηση του Πολιτιστικού & Μορφωτικού
Συλλόγου «ΙΩΝΕΣ», β) το καταστατικό του εν λόγω Συλλόγου, το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του και τα συνημμένα δικαιολογητικά,
γ)την ανάγκη επιχορήγησής του προκειμένου να πραγματοποιήσει
πολιτιστικές εκδηλώσεις, δ) τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 202 &
της παρ. Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.1 14/τ.Α/08.06.2006)
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ε) των άρθρων 65 & 94
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στ) την παρ.1 και 2 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», ζ) το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 [άρθρο 4 της υπ’
αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 Απόφασης της Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Β/21.01.2015)], καθώς επίσης η) την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΗΔ
/Φ.40/26794/17-10-2016, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
2)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 3)Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 4)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Την επιχορήγηση του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
«ΙΩΝΕΣ, ο οποίος εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Ελίκης του Δήμου
Αιγιαλείας, με Α.Φ.Μ. 999893916, με το ποσό των οκτώ χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (8.500,00 €), προκειμένου να πραγματοποιήσει
πολιτιστικές εκδηλώσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. πρωτ. 62/2019 αίτησή
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του και τα συνημμένα δικαιολογητικά και τη εξειδίκευση αντίστοιχης
πίστωσης ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00 €), σε
βάρος του Κ.Α.00-6736 προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας
οικονομικού έτους 2019.
Για το λόγο ότι, το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης υπερβαίνει ήδη τις τρεις χιλιάδες ευρώ
(3.000,00 €) συνολικά ετησίως, οι ανωτέρω επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτήσουν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του
Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν
στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10Β του Ν.3861/
2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν.4305/2014 [άρθρο 4 της
υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 Απόφασης της Υφυπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Β/21.01.2015)] και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.ΔΗΔ/Φ.40/26794/1710-2016,.
-Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων
συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους
περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς του προηγουμένου
εδαφίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 150/2019.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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