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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΧΑΪΑΣ 

∆ΗΜΟΣ  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

Τακτικής  Συνεδρίασης   ∆ηµοτικού   Συµβουλίου  Αιγιαλείας 
7  ∆εκεµβρίου   2015 

 

 Αριθ. Απoφ.: 731 

 

            Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο 

Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυρι-

ακόπουλο,4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Θεοφάνη 

Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆η-

µήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 11 ) 

Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 12) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 13) Μαρία 

Παπαχριστοπούλου, 14) Νικόλαο Θανασούλια, 15) Περικλή Παπαγιαν-

νακόπουλο, 16) Γεώργιο Γιοβά, 17) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 18) Μι-

χαήλ Κωνσταντίνου, 19) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 20) Χρήστο Γούτο, 21) 

Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 22) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 23) 

Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα  στις επτά (7)  του µηνός ∆εκεµ-

βρίου  2015, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 18:30΄ σε τακτική δηµόσια συνε-

δρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά 

από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 

κ.Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.44681/2-12-2015, η οποία δηµοσιεύ-

θηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. 

∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στους κ.κ. 

Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-

πους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσι-

ας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κα-

τεπείγοντα. 

       Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Απ. Μεντζελόπουλος, 

Τ.Κ. Χρυσανθίου, 2) Σπ. Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης & 3) ∆ηµ. Κορύλλος, 

Τ.Κ. Βελλάς.  

        ∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµα-

τος οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  κ.κ : 1) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) ∆ια-
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µάντω Βασιλακοπούλου, 3) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 4) Ευστράτιος  

Βαρδάκης, 5) ∆ηµήτριος  Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. , 6)  

Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7) Βασίλειος Τοµαράς , 8) ∆ηµήτριος Πανα-

γιωτακόπουλος, 9) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 10) ∆ηµήτριος 

Μπούρδος, Γραµµατέας  ∆.Σ., κωλυόµενοι. 

      Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη  

απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τρία  (23) από τα τριάντα τρία  

(33) Μέλη του ∆.Σ.,  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

     (αποφ.αριθ. 705 έως  και  739 )            
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         Για το αντικείµενο:«Ορισµός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστι-

κής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή  γηπέδου 5Χ5 στο ∆.∆. Σελιανι-

τίκων». 

 Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 

Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19
ο
) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάτα-

ξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία 

έχει ως εξής: 

 «Έχοντας  υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4–11–2011 

Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε-

κτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/Β΄/7–11–2011). 

3. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4–11–2011 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ια-

κυβέρνησης. 

4. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014. 

5. Το άρθρο 16 του  Π.∆. 171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρ-

θρο 61 του Ν. 4257/2014. 

6. Τα άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008. 

7. Το άρθρο 199 παρ. 1 Α14 του Ν. 4281/2014 µε το οποίο καταργεί-

ται το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 

4281/2014 όπου στην παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 

όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4320/2015, ορίζεται η 

31.12.2015.. 

8. Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο ∆.∆. 

Σελιανιτίκων» 

9. Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή των πα-

ραπάνω έργων της παρ. 8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισµό 

µικρότερο του 1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του 

Ν. 3669/2008. 

 Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το τα άρθρα 73 και 75 του 

Ν.3669/2008, το άρθρο 16 του Π.∆. 171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε 

το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

1. Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµο-

τικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή 

του που θα συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα 

του Προέδρου της. 

2. Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους κλη-

ρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που 
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προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε το υπ’ 

αριθ. πρωτ. 44097/27.11.2015 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυν-

σης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας. 

Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ. πρωτ. 43674 

/24.11.2015 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ. πρωτ. 

44097/27.11.2015 Πρακτικό Κλήρωσης, και το Τεχνικό ∆ελτίο του έρ-

γου ». 

 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να απο-

φασίσει σχετικά. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση 

του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα 

Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.πρωτ. 

43674/24.11.2015Ανακοίνωση, το από 24-11-2015 Αποδεικτικό Ανάρ-

τησης, το υπ’αριθ.πρωτ. 44097/27.11.2015 Πρακτικό Κλήρωσης, το Τε-

χνικό ∆ελτίο του ανωτέρω έργου, την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη 

συγκρότηση τριµελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

του εν λόγω έργου, τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 

(Φ.Ε.Κ.116/ τ.Α/ 18.06.2008), του άρθρου 16 του Π.∆.171/1987 (Φ.Ε.Κ. 

84/τ.Α/ 02.06.1987), όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/ 

2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014), του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

(Φ.Ε.Κ.226 /27.10.2011), του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ 

τ.Α /07.06.2010), καθώς επίσης και την κλήρωση που διενεργήθηκε από 

το σύνολο των Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ανάδειξη ενός 

∆ηµοτικού Συµβούλου ως Προέδρου της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή 

του, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ. 

Χρήστου Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρ-

θρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),  

ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του  θέµατος η δηµοτική σύµ-

βουλος κα Μαρία Τσουκαλά, εποµένως κατά πλειοψηφία,  

                                            Αποφασίζει 
 1) Τον ορισµό του Αντιδηµάρχου ∆.Ε.Συµπολιτείας-Ερινεού ∆. 

Αιγιαλείας κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, ως Προέδρου της Επιτροπής Προ-

σωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 

5Χ5 στο ∆.∆. Σελιανιτίκων», µε αναπληρωτή του τον ∆ηµοτικό Σύµβου-

λο κ. Νικόλαο Θανασούλια, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλή-

ρωση από το σύνολο των Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας. 

 2) Την συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής για την Προσωρινή και 

Οριστική Παραλαβή του ανωτέρω έργου, προϋπολογισµού 199.659,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.23% όπως προέκυψε από τη διενεργη-

θείσα κλήρωση από το σύνολο των Μελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Αιγιαλείας και από το υπ’ αριθ.πρωτ.. 44097/27.11.2015 Πρακτικό Κλή-

ρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και η ο-

ποία αποτελείται από τους κάτωθι: 
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   Τακτικά Μέλη: 

1.  Μιχαήλ Κυριακόπουλος, Αντιδήµαρχος, ως  Πρόεδρος. 

2.  Μιχαήλ Σκαλιδάκης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. 

3.  Φωτεινή Αλεξοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. 

          Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Νικόλαος Θανασούλιας, ∆ηµοτικός Σύµβουλος. 
2. Βασίλειος ∆ρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ. 

3. Κωνσταντίνος ∆ιαµαντόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  731 /2015. 

 O Γραµµατέας      Ο Πρόεδρος 
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