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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
3 Ιουνίου 2014
Αριθ. Απoφ.: 330
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Mαρία
Τσουκαλά, Πρόεδρο, 2)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη Γιαννούλη, Γραμματέα, 4) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 5) Μαρία
Μπιρπανάγου, 6)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 7) Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 8)Δημήτριο Καμπέρη, Αντιδημάρχους, 9) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 10) Λεωνίδα Μαυρουδή, 11) Παναγιώτη Ασημακόπουλο, 12) Σωτήριο Παπαγεωργίου, 13) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14) Δημήτριο Φιλιππάτο, 15) Δημήτριο Καλαμίδα, 16) Γεώργιο Ντίνο, 17)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 18)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, 19)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 20)Σωτήριο Κολοκοτρώνη, 21)Βασιλική Ψυχράμη - Σταυροπούλου, 22)Αθανάσιο Παναγόπουλο, 23) Ιωάννη Παναγιωτόπουλο και
24)Αντώνιο Παλαιολόγου, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις τρεις (3)
Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00΄ σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Ευστάθιου
Θεοδωρακόπουλου, μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κας Μαρίας Τσουκαλά, με αριθ. πρωτ.21.190/2905-2014, 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 Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Σπ. Ζούδιος - Τ.Κ.
Πτέρης, 2) Παν. Μαρίνος- Τ.Κ. Τεμένης,3) Ανδρ. Σπηλιόπουλος - Τ.Κ.
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Μελισσίων, 4)Απ. Μεντζελόπουλος - Τ.Κ. Χρυσανθίου, 5)Χρ. Λυμπερόπουλος - Τ.Κ. Εξοχής & 6) Βασ. Γλωσσίδης - Τ.Κ. Ζήριας,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ : 1)Αθαν. Σταυρόπουλος, 2) Γεωρ.
Φιλιππόπουλος, 3)Παν. Κομνηνός, 4) Δημ. Γιούπης, 5)Δημ. Καλογερόπουλος, 6)Διαμάντω Βασιλακοπούλου,7) Μιχ. Κυριακόπουλος, 8)Παν.
Μπερούκας και 9) Φιλ. Βαρδάλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω η κα Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπίστωσε
την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ. αριθ. 324 έως και 343)
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Για το αντικείμενο: « Έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με τα
προτεινόμενα προς δημοπράτηση – κατασκευή τμήματα του έργου:
«Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας.»
H πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κα Μαρία
Τσουκαλά ανακοινώνει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου- Πολιτικού Μηχανικού - κ. Ανδρέα Τσιγκρή, που έχει ως εξής:
«Κύρια Πρόεδρε & Κύριε Δήμαρχε,
Με την υπ’ αριθμ. πρωτόκολλου οικ. 167827/20-4-2011 (ΑΔΑ :
4ΑΓΜΟ-Ζ) Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής εντάχθηκε το ανώτερο έργο και
ως υποέργο η μελέτη του στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 με Κωδικό πράξης
(ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΜΑ) 329429 και Κωδικό πράξης Π.Δ.Ε. (ΣΑ) 075/8.
Με την απόφαση 264466/9311/10-04-2014 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος εγκρίθηκε η οριστική μελέτη του έργου με συνολικό
προϋπολογισμό 52.010.550,00 € (με ΦΠΑ) που περιλαμβάνει την
κατασκευή του εσωτερικού δικτύου και τις διακλαδώσεις αγωγών για την
σύνδεση των κτισμάτων με το δίκτυο για τους παρακάτω παραλιακούς
οικισμούς του Δήμου Αιγιαλείας, Αιγείρας, Κραθίου, Παρ. Συλιβαινιωτίκων, Διακοπτού, Ροδοδάφνης, Φασουλαίικα, Αγ. Γεώργιος, Ν. Κόσμος,
Άκολη - Άβυθος, Σελιανιτίκων, Λόγγος, Ν. Ερινεός, Καμάρες, Ιωάννου,
Μπούκα και Πεύκα.
Ο ανωτέρω συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων
αφορά τις παρακάτω εργασίες συνοπτικά :
• Κατασκευή του Εσωτερικού δικτύου των οικισμών
49.452.150,00 € και τις
• Διακλαδώσεις αγωγών για την σύνδεση των κτισμάτων με
το δίκτυο 2.558.400,00€
Επειδή ο προϋπολογισμός των προτεινόμενων έργων υπερβαίνει
την πίστωση των 32.000.000,00 € (με ΦΠΑ) που θα εξασφαλισθεί από το
ΕΠΠΕΡΡΑ (κατόπιν προφορικών συνεννοήσεων) η Δ/νση Τ.Ε. της
Π.Δ.Ε μας διαβίβασε σε ψηφιακή μορφή (cd) αντίγραφα των ΣΧΕΔΙΩΝ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ, της ανωτέρω εγκριθείσας οριστικής μελέτης,
στα οποία απεικονίζονται :
• Με πράσινο χρώμα τα προτεινόμενα προς δημοπράτηση –
κατασκευή τμήματα του εσωτερικού δικτύου των οικισμών
(Αιγείρας, Κραθίου, Παρ. Συλιβαινιωτίκων, Διακοπτού,
Ροδοδάφνης, Άκολη-Άβυθος, Σελιανιτίκων, Λόγγος, Ν.
Ερινεός, Καμάρες, Μπούκα και Πεύκα) και των οποίων ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 32.000.000,00 €
και
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• Με μπλε χρώμα τα τμήματα του εσωτερικού δικτύου των
οικισμών που προτείνεται να μην δημοπρατηθούν –
κατασκευασθούν, στην παρούσα φάση, λόγω έλλειψης
πιστώσεων.
Στα προτεινόμενα προς δημοπράτηση τμήματα συμπεριελήφθησαν, κατά προτεραιότητα, τα πιο πυκνοδομημένα τμήματα των
οικισμών της οριστικής μελέτης, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα των εν λόγω τμημάτων, με την σύνδεσή τους.
Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε τα ανωτέρω σχέδια και
έγγραφα και παρακαλούμε για την έκφραση σύμφωνης γνώμης ή τις
αντιρρήσεις – παρατηρήσεις σας ώστε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να δώσει τις ενδεδειγμένες εντολές στους
μελετητές για τις αναγκαίες τροποποιήσεις των συμβατικών τευχών και
σχεδίων δημοπράτησης και πλαίσια της υποσχόμενης πίστωσης των
32.000.000 €.»
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου - Πολιτικού Μηχανικού κ. Ανδρέα Τσιγκρή, είδε την υπ’ αριθ. 167827/20-4-11 απόφαση του
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων που υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την υπ’ αριθ. 264466/9311/10-4-14 απόφασης της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων – τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε., το
υπ’ αριθ. πρωτ. 119643/3958/οικ.2-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων – τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε. και τα αντίγραφα
των σχεδίων οριζοντιογραφιών και έλαβε υπόψη του ότι στα προτεινόμενα προς δημοπράτηση τμήματα συμπεριελήφθησαν, κατά προτεραιότητα, τα πιο πυκνοδομημένα τμήματα των οικισμών της οριστικής μελέτης, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα των εν λόγω τμημάτων με
την σύνδεσή τους, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 3463/06
Δ.Κ.Δ και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Ιω. Παναγιωτόπουλος, 2)Βασιλική Ψυχράμη, 3)Αντ. Παλαιολόγου και 4)Χρ. Σπηλιωτόπουλος και πλην των
Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.: 1)Π. Παπακωνσταντινόπουλου και 2) Σωτ.
Κολοκοτρώνη, που δήλωσαν «παρών», (σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρ. 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
επομένως κατά πλειοψηφία
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εκφράσει την σύμφωνη γνώμη του για τα προτεινόμενα προς
δημοπράτηση – κατασκευή τμήματα του έργου «Εσωτερικά δίκτυα
αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών Οικισμών Αιγιαλείας», τα οποία
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απεικονίζονται με πράσινο χρώμα στα σχέδια οριζοντογραφιών σε
ψηφιακή μορφή (cd) που διαβίβασε στο Δήμο Αιγιαλείας η Δ/νση Τ.Ε.
της Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα για τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών
(Αιγείρας, Κραθίου, Παρ. Συλιβαινιωτίκων, Διακοπτού, Ροδοδάφνης,
Άκολη-Άβυθος, Σελιανιτίκων, Λόγγος, Ν. Ερινεός, Καμάρες, Μπούκα
και Πεύκα) των οποίων ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα
32.000.000,00 €, προκειμένου η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας να δώσει τις ενδεδειγμένες εντολές στους μελετητές
στο πλαίσιο της υποσχόμενης πίστωσης των 32.000.000 €.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 330/2014
O Γραμματέας
Η Πρόεδρος

