
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    στις   30/01/2019

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
                            

1  ο    ΘΕΜΑ  :   Καθορισμός κωδικών του προϋ/σμού δεκτικών σε 
                    εντάλματα προπληρωμής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟΥΣ
ΣΕ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι κωδικοί του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019, για τους οποίους πρέπει να εκδοθούν
εντάλματα προπληρωμής (Β.Δ. 17/5-15/06/1959, άρθρο 38, παρ. 1)  είναι οι εξής : 

 Κ.Α. 00.6141.01 «Δαπάνες Κτηματολογίου – Υποθηκοφυλακείου»
 Κ.Α. 00.6221.01 «Ταχυδρομικά τέλη»
 Κ.Α. 00.6224.01 «Διακίνηση εγγράφων με εταιρεία courier»
 Κ.Α. 10.6323 «Λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.) διοικητικών-οικονομικών υπηρεσιών»
 Κ.Α.  20.6323  «Τέλη  για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  (ΚΤΕΟ  -  ταχογράφοι  κ.λ.π.)  υπηρεσίας

καθαριότητας»
 Κ.Α. 20.7325.10 ««Έργα δικτύων ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μέσω ΔΕΔΔΗΕ (Ι.Π.)»
 Κ.Α. 25.6323 «Λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.) υπηρεσίας ύδρευσης-άρδευσης»
 Κ.Α. 30.6323 «Λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.) τεχνικής υπηρεσίας»
 Κ.Α. 45.6323 «Λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.) υπηρεσίας νεκροταφείων»
 Κ.Α. 70.6323 «Λοιπά τέλη (τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ κ.λ.π.) λοιπών υπηρεσιών»

2  ο    ΘΕΜΑ  :   Διαγραφή ποσών σε υπόχρεους τελών ύδρευσης σε 
                       εφαρμογή της υπ΄αριθ. 217/18 Α.Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

                                                                 ΠΡΟΣ

                                     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ

             Σύμφωνα με την αρ.   217/2018 απόφαση του Δημ .Συμβουλίου, αποφασίστηκαν οι 
διορθώσεις στις ενδείξεις και στα κυβικά σε υπόχρεους τελών ύδρευσης.
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Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΑΝΤΖΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ



   Επομένως , σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 , πρέπει 
να διορθωθούν τα κυβικά και τα αντίστοιχα ποσά ως εξής:  

Α/Α ΕΙΔΟΣ
ΟΦΕΙΛΗΣ

ΑΡ.
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΑΦΜ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟ
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

1. ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2008-
Α΄EΞΑΜ.2018
ΣΟΥΛΗΝΑΡΙ
ΟΥ

1/6,1/19Α,
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12,263/2012,2
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13,47/2013,46
/2013,162/201
3,160/2013,16
1/2013,234/20
13,233/2013,2
35/2013,25,23
,24,269,268,
267,301/2015,
300/2015,302/
2015,432/201
5,431/2015,43
0/2015,
349/2016,348/
2016,347/201
6,
446/2016,444/
2016,,445/201
6,662/2017,66
0/2017,661/20
17,778/2017,7
79/2017,777/2
017,752,751,7
53,815,816,81
7

ΛΑΣΚΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

014638319 814,22 814,22

2. ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Β΄ΕΞ.2017
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

706 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

014076908 47,40 12,00

3. ΦΠΑ13%
ΑΈΞ.2017
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

707 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

014076908 4,47 1,56

4 ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2018
ΒΟΧΑΙΚΟΥ

773 ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

051223096 110,00 82,00

5 ΦΠΑ13%
Α΄ΕΞ.2018
ΒΟΧΑΙΚΟΥ

774 ΣΩΤΗΡΙΟΥ  ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

051223096 14,30 10,66

6 ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2018
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

797 ΚΛΕΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

104171237 111,00 111,00

7 ΦΠΑ13%
Α΄ΕΞ.2018

798 ΚΛΕΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

104171237 14,43 14,43

8 ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Β΄ΕΞΑΜ.2017
ΒΕΛΟΥ

754 ΔΑΓΚΑΣ  ΖΗΚΟΣ  ΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

72760106 101,00 36,60

9
ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ

822 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ

15754132 68,00 16,80
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Α΄ΕΞΑΜ.2018
ΒΕΛΟΥ

20 ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2018
ΒΕΛΟΥ

786 ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ

018031617 154,95 69,75

21 ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2017
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

749 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

021750069 1524,00 600,00

22 ΦΠΑ13%
ΑΠΟ  ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2017
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

750 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

021750069 198,12 78,00

23 ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2018
ΒΕΛΟΥ

809 ΚΩΣΤΗ- ΚΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

112179690 486,00 358,00

24 ΦΠΑ13%
ΑΠΟ  ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΈΞ.2018
ΒΕΛΟΥ

810 ΚΩΣΤΗ-ΚΑΡΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

112179690 63,18 46,54

25 ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΈΞ.2018
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙ
ΟΥ

794 ΓΚΙΖΑΡΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

053209614 1779,00 1026,00

26 ΦΠΑ13%
ΑΠΟ  ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2018
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙ
ΟΥ

795 ΓΚΙΖΑΡΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

053209614 231,27 133,38

27 ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Α΄ΕΞ.2016
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

500/2016 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ  ΤΟΥ
ΚΩΝ.

068987630 108,00 108,00

28 ΦΠΑ13%
ΑΠΟ  ΤΕΛΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΈΞ.2016
ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ

501/2016 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ  ΤΟΥ
ΚΩΝ.

068987630 14,04 14,04

-Οι ανωτέρω υπόχρεοι απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης    καταβολής τελών.

Ο Ταμίας                  Η Αν/τρια Πρ. Τμ.Εσόδων                              Η  Πρ. Δ/νσης Οικ. Υπ.

Σ.Μπούλιας                  Ελ.Δασκαλοπούλου                                          Αθ.Τσεκούρα

3  ο    ΘΕΜΑ  :     Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού - παραλίας για την 
                  τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων κ.λ.π. για το έτος 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

    Στον κανονισμό αιγιαλού και παραλίας του Δήμου που ψηφίσθηκε με την αριθ. 243/2011 απόφαση 
Δ.Σ. και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 71/2013 και 81/2017 αντίστοιχα αποφάσεις Δημοτικού συμβουλίου,
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στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ άρθρ. 1  αυτού, γίνεται καθορισμός των χώρων αιγιαλού-παραλίας σε Βραχάτι,
Κοκκώνι και Νεράντζα, η παραχώρηση των οποίων θα γίνεται με δημοπρασία και ειδικότερα:

1. Για τη Δημοτική Κοινότητα Βραχατίου:

 Θέση Α΄,  τμήμα έκτασης 120 τ.μ. που βρίσκεται βόρεια της παιδικής χαράς και σε 
ευθεία  προβολή με την οικοδομή ιδιοκτ. Γεωργίου Διονυσίου τ. Χαράλαμπου για την 
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. 

 Θέση Β΄, τμήμα έκτασης150 τ.μ. που βρίσκεται βόρεια της βρύσης ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ 
και δυτικά του πεζόδρομου για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. 

 Θέση Γ΄, τμήμα έκτασης 150 τ.μ. που βρίσκεται βόρεια της βρύσης ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ 
και σε ευθεία προβολή με την οικοδομή ιδιοκτησίας ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ για την 
τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. 

 Θέση Δ΄, τμήμα έκτασης 100 τ.μ. που βρίσκεται βόρεια και σε ευθεία προέκταση 
της οικοδομής ιδιοκτησίας Διαμαντόπουλου για την τοποθέτηση ομπρελών και 
ξαπλώστρων. 

 Θέση Ε΄,  τμήμα έκτασης 100 τ.μ. που βρίσκεται βόρεια της βρύσης ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ
και σε ευθεία γραμμή με την οικοδομή ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ (δυτικά της θέσης Β και 
ανατολικά της θέσης Γ, με ελεύθερους διαδρόμους μεταξύ των θέσεων Β και Γ 
πλάτους 5 μέτρων), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. 

 Θέση ΣΤ΄ τμήμα έκτασης 50 τ.μ. που βρίσκεται σε ευθεία προβολή με την οικοδομή 
ιδιοκτησίας Σταμάτη που θα χρησιμοποιηθεί ως έδρα για την εκμίσθωση θαλασσίων 
μέσων αναψυχής. 

 Θέση Ζ΄  τμήμα έκτασης 150 τ.μ. που βρίσκεται στην ευθεία προέκταση του 
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Διαμαντόπουλου
για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων. 

2. Για την Τοπική Κοινότητα Κοκκωνίου τμήμα έκτασης  60 τ.μ. επί της οδού Αύρας έναντι 
του πρώην δημοτικού παρκινγκ ιδιοκτησίας Παπαγεωργίου για την τοποθέτηση 
ομπρελών και ξαπλώστρων. 

     3.   Για την Τοπική Κοινότητα Νεράντζας τμήμα έκτασης 40 τ.μ. που βρίσκεται σε ευθεία
           προβολή του καφενείου ιδιοκτησίας Γ. Δημόπουλου (βορειοανατολικά των οικιών 
           Παλαμίδη και Συρίγου για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλώστρων.
          

      Η εκμίσθωση θα γίνει  με πλειοδοτική δημοπρασία η οποία θα διεξαχθεί από την Οικονομική
Επιτροπή και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 και του άρθρ. 192 του Ν. 3463/06.
      Για το έτος 2019 ισχύει η  ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017
τεύχος Β’) με  την οποία  καθορίζονται  οι  όροι,  προϋποθέσεις  και  η διαδικασία  παραχώρησης  απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού» 

4  ο         ΘΕΜΑ  : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών

Θα αποσταλεί εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας με νεότερο mail

    5  ο         ΘΕΜΑ  :     Διαδικασία κήρυξης αναδόχου «ως έκπτωτος» λόγω παρέλευσης 
προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών για την υπογραφή συμφωνητικού της 
προμήθειας καυσίμων έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» και ματαίωσης του 
διαγωνισμού        
Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών
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Π Ρ Ο Σ

                                                                 Δήμος Βέλου-Βόχας
                                                         Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

Με  την  υπ’  αριθ.  62/2018  (ΑΔΑ:Ψ7Π2Ω9Π-ΙΕΦ)  απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου
Βέλου-Βόχας κατακυρώθηκε υπέρ της ΔΑΛΗΒΙΓΚΑ Β. ΟΛΓΑ, η προμήθεια καυσίμων έτους 2018 για το
τμήμα της προμήθειας που αφορούσε το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ». Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο υπ' αριθ. 1454/17-12-2018 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ., απέστειλε πρόσκληση
στην ανωτέρω ανάδοχο, για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20)  ημερών με  συστημένη  επιστολή  μέσω εταιρείας  ταχυμεταφορών και  αποδεικτικού παραλαβής
σύμφωνα με τα σχετικά της υπ’ αριθ. 1706/2018 διακήρυξης του Δημάρχου Βέλου-Βόχας.

Επειδή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών χωρίς να προσέλθει η ανωτέρω
ανάδοχος για την υπογραφή του συμφωνητικού και αφού λάβαμε υπόψη μας: α) την παρ. 3.3 της υπ’
αριθ.  1706/2018  διακήρυξης  του  Δημάρχου  Βέλου-Βόχας,  β) την  παρ.  5  του  άρθρου  105  του  Ν.
4412/2016,  παρακαλούμε  όπως: α) κηρυχθεί  έκπτωτη  η  ανάδοχος ΔΑΛΗΒΙΓΚΑ Β.  ΟΛΓΑ για  το
τμήμα της προμήθειας που αφορά το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ 3 της υπ’
αριθ. 1706/2018 διακήρυξης του Δημάρχου Βέλου-Βόχας, β) ματαιωθεί ο διαγωνισμός για το τμήμα της
προμήθειας που αφορά το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» και συγκεκριμένα για την  ΟΜΑΔΑ 3 της υπ’ αριθ.
1706/2018 διακήρυξης του Δημάρχου Βέλου-Βόχας και γ) η Οικονομική Επιτροπή να προσφύγει στην
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του επείγοντος και των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» που
προέκυψε ως επείγον, λόγω της ματαίωσης του διαγωνισμού εξαιτίας της μοναδικότητας και έκπτωσης
της αναδόχου. Οι πιστώσεις που θα βαρύνουν την προμήθεια της απευθείας ανάθεσης θα προέρχονται
από  τους  Κ.Α.Ε  προμήθειας  καυσίμων  του  Π/Υ  οικ.  Έτους  2019  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ»,  που
χαρακτηρίζονται  ως  συνεχιζόμενοι  (Σ)  εξαιτίας  της  αναφοράς  της  προμήθειας  που  είχε  ήδη
κατακυρωθεί με την υπ’ αριθ. 62/2018 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Βέλου-Βόχας.  

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                               Αννίβας Παπακυριάκος

6  ο         ΘΕΜΑ  :   Έγκριση 1  ου   Α.Π.Ε. έργου «Έργα επούλωσης λάκκων Δήμου»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  Δημήτριος  Πολίτης,  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Βέλου-Βόχας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 147, 148 του Ν.4412/2016 
3. Το φάκελο της εργολαβίας του έργου «ΕΡΓΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΔΗΜΟΥ»
4. Τον 1ο  Α.Π.Ε. 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε., του παραπάνω έργου, που συντάχθηκε σύμφωνα με το
άρθρο  156  του  Ν.  4412/2016  προκειμένου  να  συμπεριλάβει  αυξομειώσεις  ποσοτήτων
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συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και κρίθηκαν
απαραίτητες. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη με συμβατική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών
την 20/02/2019.

Οι αυξομειώσεις  των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την
δαπάνη των απροβλέπτων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.
Έτσι  αφού  τηρήθηκαν  οι  διατάξεις  «επί  έλαττον»  δαπανών  (αρθ.  156  παρ.  3β  Ν.
4412/2016) και χρήσης απροβλέπτων (αρθ. 156 παρ. 3α Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 1ος

ΑΠΕ ποσού 16.495,12 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) χρησιμοποιώντας το ποσό των απροβλέπτων
(1.735,11 €) και κλείνει στο ποσό της σύμβασης. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
 Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

7  ο         ΘΕΜΑ  :   Έγκριση 1  ου   Α.Π.Ε. έργου «Έργα δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βόχας

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η

Ο  κάτωθι  υπογεγραμμένος  Δημήτριος  Πολίτης,  Προϊστάμενος  Διεύθυνσης  Τεχνικών
Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Βέλου-Βόχας, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
2. Τις διατάξεις των άρθρων 156, 147, 148 του Ν.4412/2016 
3. Το  φάκελο  της  εργολαβίας  του  έργου  «ΕΡΓΑ  ΔΗΜΟΤ.  ΚΤΙΡΙΩΝ  Δ.Ε.

ΒΟΧΑΣ»
4. Την από 16/01/2019 εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση
5. Την υπ’αριθμ. 169/9-1-2019 Βεβαίωση Περαίωσης
6. Τον 1ο  Α.Π.Ε. (Τελικό) 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ο  Υ  Μ  Α  Ι

Την  έγκριση  του  1ου  Α.Π.Ε.  (Τελικός),  του  παραπάνω  έργου,  που  συντάχθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις
ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών
και κρίθηκαν απαραίτητες. Το έργο έχει περαιωθεί σύμφωνα με το ανωτέρω (5) σχετικό. 

Οι αυξομειώσεις  των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών καλύπτονται από την
δαπάνη των απροβλέπτων και δεν υπάρχουν «επί έλαττον» δαπάνες.
Έτσι  αφού  τηρήθηκαν  οι  διατάξεις  «επί  έλαττον»  δαπανών  (αρθ.  156  παρ.  3β  Ν.
4412/2016) και χρήσης απροβλέπτων (αρθ. 156 παρ. 3α Ν.4412/2016) συντάχθηκε ο 1ος

ΑΠΕ (Τελικός) ποσού 7.186,23 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) χρησιμοποιώντας μέρος του ποσού
των απροβλέπτων (747,04 €) και κλείνει στο ποσό της σύμβασης. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
 Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δημήτριος Πολίτης 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
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8  ο         ΘΕΜΑ  :   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα 
                       δικτύων άρδευσης & ομβρίων»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Θέμα
:

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΟΜΒΡΙΩΝ»

Σχετ.

:

1. Αίτηση με αρ. πρωτ. 8858/7-9-2018
2. Αίτηση με αρ. πρωτ. 12263/13-11-2018
3. Αίτηση με αρ. πρωτ. 428/16-01-2019

Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του ανωτέρω 3ου σχετικού της εταιρείας Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα δικτύων άρδευσης & ομβρίων» με αρ. μελ. 20/2017 με προθεσμία
2ης παράτασης εκτέλεσης την 26η Ιανουαρίου 2019.

Το έργο ανατέθηκε στην εταιρεία Π.Σ. ΚΕΛΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και  υπεγράφη το υπ’ αριθμ. πρωτ.
5759/26-6-2018 συμφωνητικό. Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών που βρίσκονται στην περιοχή παραλίας
της Δ.Κ. Βραχατίου που δεν ξεκίνησαν κατόπιν της θεομηνίας της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 και συνεχιζόμενων
δυσκολιών και εργασιών αποκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής του έργου μετά από την θεομηνία.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του
αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση της
αναδόχου εταιρείας

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Να δοθεί  παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι  έως τις

26/03/2019, «με αναθεώρηση»  τιμών διότι η καθυστέρηση της έναρξης του συνόλου των εργασιών του έργου
δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

9  ο         ΘΕΜΑ  :     Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα   συνδέσεων 
αποχέτευσης Δ.Κ. Βέλου»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα
:

ΠΕΡΙ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ 
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΒΕΛΟΥ»  (αρ. μελ.: 02/2018)

Σχετ. : Η αίτηση με αρ. πρωτ. 474/18-01-2019
       Η από 18-01-2019 εισήγηση της επιβλέπουσας του έργου

Σας  διαβιβάζουμε  φωτοαντίγραφο  της   ανωτέρω   σχετικής  αίτησης   του  αναδόχου  κ.  ΦΩΤΙΟΥ Β.
ΣΑΡΛΑ  περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «Έργα συνδέσεων αποχέτευσης Δ.Κ. Βέλου» (Α.Μ.: 02/2018 ),
με  αρχική  προθεσμία  εκτέλεσης  την  03/12/2018  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση  του  έργου  και  εγκεκριμένη  1 η

παράταση μέχρι 03-02-2019 με την αριθμ. 181/2018 Α.Δ.Σ.
Το έργο ανατέθηκε στον κ. ΦΩΤΙΟ Β. ΣΑΡΛΑ  με την αριθμ. 7572/03-08-2018 σύμβαση. 
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Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του
αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση της
αναδόχου εταιρείας

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
Να δοθεί  παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι  έως τις

03/04/2019,  «με  αναθεώρηση»   τιμών,  διότι  η  καθυστέρηση  των  εργασιών  του  έργου  δεν  οφείλεται  σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

10  ο   ΘΕΜΑ  :   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Έργα δικτύων 
                     ύδρευσης»

Θέμα
:

ΠΕΡΙ 2ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Σχετ. : Η αίτηση με αρ. πρωτ. 132/08-01-2019
       Η από 17-01-2019 εισήγηση της επιβλέπουσας του έργου

Σας  διαβιβάζουμε  φωτοαντίγραφο  της   ανωτέρω   σχετικής  αίτησης   του  αναδόχου  κ.  ΓΙΑΠΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ  περί  παράτασης  προθεσμίας  του  έργου:  «Έργα  δικτύων  ύδρευσης»  (Α.Μ.:  18/2017),  με  αρχική
προθεσμία εκτέλεσης την 11/11/2018 σύμφωνα με την σύμβαση του έργου και  εγκεκριμένη 1η παράταση  μέχρι
11-01-2019, με την αριθμ. 165/2018 Α.Δ.Σ..

Το έργο ανατέθηκε στον κ. ΓΙΑΠΡΟ ΙΩΑΝΝΗ με την αριθμ.   6391/11-07-2018 σύμβαση.. 
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω από τα οποία δεν προκύπτει καμία υπαιτιότητα του

αναδόχου, το συμφέρον του έργου, τις διατάξεις του αρθ. 147 του Ν. 4412/2016 και την εμπρόθεσμη αίτηση της
αναδόχου εταιρείας

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Να δοθεί  παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου για 2 μήνες ακόμα ήτοι  έως τις

11/03/2019,  «με  αναθεώρηση»   τιμών,  διότι  η  καθυστέρηση  των  εργασιών  του  έργου  δεν  οφείλεται  σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της παράτασης του έργου. 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

11  ο   ΘΕΜΑ  :   Έγκριση παράτασης προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης για 
                         την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας - κατασκευή 
                          αποδυτηρίων»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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      Θέμα:  Αίτημα παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης  για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού- 
                  κατασκευή αποδυτηρίων»

      Σχετ.: 1. Το υπ΄αριθ. 157/09.01.2019 έγγραφο Δημάρχου περί παράτασης προθεσμίας      
                     Προγραμματικής Σύμβασης  για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας - 
                     κατασκευή αποδυτηρίων»

2. Το υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ.ΔΤΑΕΥ/ΤΕΚΑΕ/8577/218/27/5/17.01.2019 διαβιβαστικό της 
1ης συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης 
για την πράξη Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας - κατασκευή αποδυτηρίων» 
(αριθ. πρωτ. 517/18.01.2019 Δήμου Βέλου-Βόχας)

      Με το 1ο σχετικό, ο Δήμαρχος αιτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού την παράταση της 
από 16.05.2018 Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας 
- κατασκευή αποδυτηρίων» η οποία έχει διάρκεια έως 31.01.2019. Με το 2ο σχετικό, μας διαβιβάστηκε 
το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας - κατασκευή αποδυτηρίων» με την
οποία εγκρίνεται η παράταση έως 31.12.2019 και προτείνεται η σχετική τροποποίηση της εν λόγω 
Προγραμματικής Σύμβασης.
    Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράτασης προθεσμίας της 
σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας  

Δημήτριος Πολίτης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

 12  ο   ΘΕΜΑ  :    Έγκριση 1  ης   τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την 
πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας – Κατασκευή αποδυτηρίων»

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
   
      Θέμα:  Έγκριση 1ης τροποποίησης της  Προγραμματικής Σύμβασης  για την πράξη «Γήπεδο 
Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας- κατασκευή αποδυτηρίων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την 
υπογραφή της

      Σχετ.: 1. Το υπ΄ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ.ΔΤΑΕΥ/ΤΕΚΑΕ/8577/218/27/5/17.01.2019 διαβιβαστικό της 
1ης συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την 
πράξη Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας - κατασκευή αποδυτηρίων» (αριθ. πρωτ. 
517/18.01.2019 Δήμου Βέλου-Βόχας)

Με το 1ο σχετικό μας διαβιβάστηκε το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής 
παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την πράξη «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-
Βόχας – Κατασκευή αποδυτηρίων» με την οποία εγκρίνεται η παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης
έως 31-12-2019 και προτείνεται η σχετική τροποποίηση της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης ως 
προς το χρόνο παράτασης. 

Κατόπιν του ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 1η Τροποποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Γήπεδο Ζευγολατιού Δήμου Βέλου-Βόχας – Κατασκευή 
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αποδυτηρίων» και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Βέλου-Βόχας να υπογράψει την εν λόγω Προγραμματική 
Σύμβαση.

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ.

Δημήτριος Πολίτης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

13  ο   ΘΕΜΑ  : Γνωμοδότηση επί της μελέτης οροθέτησης ρέματος «Φίλιζα» στην 
                        Τ.Κ. Ταρσινών
                     

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

      Θέμα : Γνώμη Δήμου για την μελέτη οριοθέτησης ρέματος «Φίλιζα» στην Τ.Κ. Ταρσινών για το 
τμήμα που διέρχεται της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών

      Σχετ.:1.Το Υπ΄αριθμ. 151961/09-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 389/15-01-2019 Δήμου Βέλου-Βόχας)

Στην υποβαλλομένη μελέτη γίνεται τοπική οριοθέτηση ρέματος «Φίλιζα» που διέρχεται κάτω 
από το τεχνικό L120 (Χ.Θ. 13+882) της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών. Η μελέτη κατόπιν υπολογισμών 
δέχεται ότι το υπάρχων τεχνικό έργο κάτω από την Ν.Ε.Ο. «δεν μπορεί να διατηρηθεί διότι με 
επέκταση του τεχνικού ανάντη κατακλύζεται εκτενώς η ανάντη περιοχή» και προτείνει την 
«κατασκευή νέου οχετού με κλειστό και ανοικτό τμήμα με καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού 
έργου.»

Η περιοχή τα τελευταία χρόνια εμφανίζει πλημμυρικά φαινόμενα και ιδιαίτερα έντονα ήταν με 
την πρόσφατη πλημμύρα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018, όπου μέρος των ομβρίων του ρέματος «Φίλιζα» 
τόσο ανάντη όσο και κατάντη της Ν.Ε.Ο. κατέκλεισαν σε μεγάλη έκταση την γύρω περιοχή 
προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της εν λόγω μελέτης εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη
τα δεδομένα της της ζώνης Δυνητικά Υψηλού κινδύνου Πλημύρας (ΖΔΥΚΠ) για την περιοχή μελέτης.

Το παρόν κοινοποιείται και στο Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ταρσινών, έτσι ώστε αφού 
λάβει υπόψη τα ανωτέρω να προτείνει και τις δικές του απόψεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ.

Δημήτριος Πολίτης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
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14  ο   ΘΕΜΑ  : Γνωμοδότηση επί της μελέτης οροθέτησης ρέματος «Δριστίλιζα» 
στην  Κυρά Βρύση Δ.Κ. Ζευγολατιού
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ
       ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

     Θέμα : Γνώμη Δήμου για την μελέτη οριοθέτησης ρέματος «Δριστίλιζα» στην Κυρά-
Βρύση της Δ.Κ. Ζευγολατιού για το τμήμα που διέρχεται της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών

     Σχετ.:1.Το Υπ΄αριθμ. 151973/09-11-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού 
Σχεδιασμού Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 390/15-01-2019 Δήμου Βέλου-Βόχας)

Στην υποβαλλομένη μελέτη γίνεται τοπική οριοθέτηση ρέματος «Δριστίλιζα» που διέρχεται κάτω
από το τεχνικό L109 (Χ.Θ. 08+491) της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών. Η μελέτη κατόπιν υπολογισμών 
δέχεται ότι το τεχνικό έργο τού κιβωτοειδούς αγωγού κάτω από την Ν.Ε.Ο. οδό επαρκεί για την 
ασφαλή αποχέτευση των ομβρίων του ρέματος «Δριστίλιζα». Βόρεια της Ν.Ε.Ο. οδού έως και τις 
σιδηρογραμμές του ΟΣΕ, η μελέτη προβλέπει γραμμές πλημμύρας και οριοθέτησης ένθεν και ένθεν του 
υδατορέματος εντός πλήθους ιδιοκτησιών έως στον υπάρχοντα αγωγό αποχέτευσης ομβρίων που έχει 
κατασκευαστεί παράλληλα με τις γραμμές του προαστιακού για να διοχετεύει τα όμβρια, στην 
υπάρχουσα δεξαμενή βόρεια των σιδηρογραμμών η οποία λειτουργεί ως τελικός αποδέκτης των 
ομβρίων.

Κατόπιν αυτοψιών και πλήθους μαρτυριών-καταγγελιών των κατοίκων της περιοχής, τα 
τελευταία χρόνια και από την κατασκευή των έργων της Ν.Ε.Ο. στην εν λόγω περιοχή, τα όμβρια του 
ρέματος «Δριστίλιζα» αφού διέρχονται του υπάρχοντος τεχνικού L109 απορρέουν κατάντη της Ν.Ε.Ο. 
επιφανειακά προς Βορρά και Ανατολικά. Μέρος των ομβρίων απορρέουν προς βορρά επιφανειακά και 
αφού διασχίσουν εγκάρσια την οδό που είναι παράλληλη των σιδηρογραμμών, καταλήγουν χωρίς την 
ύπαρξη τεχνικού έργου στο αγωγό που έχει κατασκευαστεί παράλληλα με τις γραμμές του Προαστιακού
και από εκεί διοχετεύονται προς την «δεξαμενή-αποδέκτη» βόρεια των σιδηρογραμμών. Πολύ μεγάλο 
μέρος των ομβρίων απορρέουν επιφανειακά προς τα ανατολικά του υδατορέματος, διαμέσου ακινήτων 
του παρακείμενου Οικισμού «Κυρά-Βρύση» προκαλώντας πολύ συχνά έντονα πλημμυρικά φαινόμενα 
καταστρέφοντας υποδομές του Δήμου, οικίες και εγκυμονώντας κινδύνους για την ασφάλεια 
ανθρώπινων ζωών. 

Ιδιαίτερα στην πρόσφατη πλημμύρα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 τα όμβρια του εν λόγω ρέματος
προκάλεσαν τεράστιες υλικές ζημιές στην περιοχή και επιπλέον αποδείχθηκε πως η «δεξαμενή-
αποδέκτης» δεν επαρκεί αφού υπερχείλισε με απορροή των ομβρίων προς βορά και προς το κεντρικό 
τμήμα της πόλης του Ζευγολατιού προκαλώντας επίσης πλημμυρικά φαινόμενα στις κατάντη περιοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω οι αποτυπωμένες γραμμές πλημμύρας κατάντη της Ν.Ε.Ο. δεν είναι οι 
πραγματικές όπως αποδεικνύεται στην πράξη και προτείνεται η μη αποδοχή της εν λόγω μελέτης.

Το παρόν κοινοποιείται και στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ζευγολατιού, έτσι ώστε 
αφού λάβει υπόψη τα ανωτέρω να προτείνει και τις δικές του απόψεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Προϊστάμενος

Δ/νσης Τ.Υ.

Δημήτριος Πολίτης

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3
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      Επί της ανωτέρω μελέτης το συμβούλιο της Δ.Κ. Ζευγολατιού με την υπ΄αριθ. 2/22.01.2019 
απόφασή του γνωμοδότησε για την ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ της.

15  ο   ΘΕΜΑ  :   Έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων της επιχείρησης 
                      «Παραγωγή πυροτεχνημάτων» στη θέση «ΠΟΥΡΝΑΡΙ» Δ.Κ. 
                        Ζευγολατιού ιδιοκτησίας Γ. Κανελλόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρίθμ. 140/08-01-2019 αίτηση του κου. Κώτση Νικολάου τοπογράφου μηχανικού  μετά

των συνημμένων της,
2. Το σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Μελέτη Εισόδου Εξόδου» του Διπλ. Τοπογράφου

Μηχανικού κου Νικολάου Κώτση,
3. Τη τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού που περιγράφεται ο τρόπος εισόδου εξόδου επί της

συγκεκριμένης εγκατάστασης.,
4. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119Α/16-06-2006,
5. Την αριθμ. 11/17 Εγκύκλιο περί οδηγιών για το Π.Δ. 118/06
6. Τις διατάξεις του  Νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010,
7. Τις διατάξεις του Νόμου 2696/1999 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα,

Η Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  μας  εισηγείται την  έγκριση  της  μελέτης  εισόδου  εξόδου  της
εγκατάστασης  «Παραγωγή  Πυροτεχνημάτων»  ιδιοκτησίας  Κανελλόπουλος  &  ΣΙΑ  ΟE και
προτείνει: 

 Τη διατήρηση υφιστάμενου ανοίγματος πλάτους 8,27μ, το οποίο λειτουργεί  ως είσοδος και
έξοδος των οχημάτων στο χώρο της εγκατάστασης. Στο σημείο αυτό θα εφαρμοστεί κίτρινη
διαγράμμιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΟΚ. 

 Την  διατήρηση  του  φωτιστικού  σώματος   στην  είσοδο  της  εγκατάστασης  το  οποίο
εξασφαλίζει τον επαρκή φωτισμό επί της όδευσης των οχημάτων στην δημοτική οδό.

 Παράλληλα θα τοποθετηθούν πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  Κ.Ο.Κ και συγκεκριμένα:

1. Μια  πινακίδα  Ρ2  «Υποχρεωτική  διακοπή  πορείας  (STOP)»  στην  έξοδο  της
εγκατάστασης.

2. Μια πινακίδα  Ρ7 «Απαγορεύεται  η  είσοδος  σε όλα τα οχήματα» στην έξοδο της
εγκατάστασης,

3. Δύο πινακίδες Ρ40 «Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Η απαγόρευση αυτή
ισχύει από την θέση της πινακίδας μέχρι του επόμενου σημείου συνάντησης με οδό
και  στην πλευρά του οδοστρώματος  στην  οποία  είναι  τοποθετημένη  αυτή» όπως
αυτές αποτυπώνονται στο σχέδιο του τοπογραφικού διαγράμματος. 

4. Δύο πινακίδες Ρ44 «Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης» όπως αυτές
αποτυπώνονται στο σχέδιο του τοπογραφικού διαγράμματος. 

 Στο τμήμα που εφαρμόζεται η διαμόρφωση της εισόδου-εξόδου δε θα υπάρχει περίφραξη
μόνο η ύπαρξη μονόφυλλης συρόμενης πόρτας η οποία θα παραμένει ανοικτή κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ενώ όλες οι υπόλοιπες πλευρές του ακινήτου θα
είναι περιφραγμένες..

  Πέραν  των  άνω  μέτρων  ασφαλείας,  η  επιχείρηση  οφείλει  να  μεριμνά  για  την
ικανοποιητική απορροή των ομβρίων υδάτων της.
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Τέλος, τονίζεται ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου πριν την
έναρξη  των  οποιοδήποτε  εργασιών  για  τη  σωστή  υλοποίηση  των  όρων  που  αναφέρονται  στη
συγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

      Επί του ανωτέρω θέματος γνωμοδότησε θετικά  το συμβούλιο της Δ.Κ. Ζευγολατιού με την 
υπ΄αριθ. 1/22.01.2019 απόφασή του.

16  ο   ΘΕΜΑ  : Έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων της επιχείρησης «Κέντρο
                     διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών» στρη θέση «ΚΟΚΟΡΕΤΣΑ» Τ.Κ. 
                     Μπολατίου ιδιοκτησίας   ECORAP   Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Την  υπ’  αρίθμ.  13676/14-12-2018  αίτηση  του  κου.  Δημητρίου  Ραψωματιώτη  μετά  των

συνημμένων της.
2. Το σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα θέση Εισόδου Εξόδου» του Διπλ. Ηλεκτρολόγου

Μηχανικού κου Μπουρμπουλα Ιωάννη,
3. Τη τεχνική έκθεση του παραπάνω μηχανικού που περιγράφεται ο τρόπος εισόδου εξόδου επί της

συγκεκριμένης εγκατάστασης.,
4. Τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2006, ΦΕΚ 119Α/16-06-2006,
5. Την αριθμ. 11/17 Εγκύκλιο περί οδηγιών για το Π.Δ. 118/06
6. Τις διατάξεις του  Νόμου 3852/2010, ΦΕΚ 87/07-06-2010,
7. Τις διατάξεις του Νόμου 2696/1999 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα,

Η Τεχνική  Υπηρεσία του Δήμου μας  εισηγείται την έγκριση της μελέτης  εισόδου εξόδου  της
εγκατάστασης ΚΔΑΥ ιδιοκτησίας ECORAP AE και προτείνει: 

 Τη διατήρηση υφιστάμενου ανοίγματος πλάτους 12.00μ, το οποίο λειτουργεί  ως είσοδος και
έξοδος  των  οχημάτων  στο  χώρο  της  εγκατάστασης  του  ΚΔΑΥ.  Στο  σημείο  αυτό  θα
εφαρμοστεί κίτρινη διαγράμμιση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΟΚ. 

 Την τοποθέτηση δυο (2)  φωτιστικών προβολέων με ανιχνευτή κίνησης στη πρόβολο του
κτιρίου  ώστε  να  εξασφαλίζεται  επαρκής  φωτισμός  επί  της  όδευσης  των οχημάτων  στην
δημοτική οδό, αν και λόγω ωρών λειτουργίας του καταστήματος δεν απαιτείται φωτισμός
στη διαμόρφωση της εισόδου εξόδου της επιχείρησης.

  Παράλληλα θα τοποθετηθούν πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  Κ.Ο.Κ και συγκεκριμένα:

5. Μια  πινακίδα  Ρ2  «Υποχρεωτική  διακοπή  πορείας  (STOP)»  στην  έξοδο  της
εγκατάστασης.

6. Μια πινακίδα Ρ48 «Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά» επί της εξόδου
του οικοπέδου. 

 Στο τμήμα που εφαρμόζεται η διαμόρφωση της εισόδου-εξόδου δε θα υπάρχει περίφραξη
μόνο η ύπαρξη μονόφυλλης συρόμενης πόρτας η οποία θα παραμένει ανοικτή κατά τη
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διάρκεια λειτουργίας της εγκατάστασης, ενώ όλες οι υπόλοιπες πλευρές του ακινήτου θα
είναι περιφραγμένες..

  Πέραν  των  άνω  μέτρων  ασφαλείας,  η  επιχείρηση  οφείλει  να  μεριμνά  για  την
ικανοποιητική απορροή των ομβρίων υδάτων της.

Τέλος, τονίζεται ότι ο ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου πριν την
έναρξη  των  οποιοδήποτε  εργασιών  για  τη  σωστή  υλοποίηση  των  όρων  που  αναφέρονται  στη
συγκεκριμένη τεχνική έκθεση.

17  ο   ΘΕΜΑ  :   Περί μετατόπισης  του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των 
                      οδών Ελ. Βενιζέλου και Π.Ε.Ο. της Δ.Κ. Βραχατίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

    Το συμβούλιο της Δ.Κ. Βραχατίου με την υπ΄αριθ. 2/2018 απόφασή του προτείνει την μετατόπιση
του  περιπτέρου  που  βρίσκεται  στη  γωνία  των  οδών  Ελ.  Βενιζέλου  και  Π.Ε.Ο.  (έμπροσθεν  του
καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς) για λόγους ασφαλείας και κυκλοφορίας και ειδικότερα:  «επειδή
παρεμποδίζει  την  ορατότητα  οχημάτων  και  πεζών  στη  διασταύρωση,  βρίσκεται  μπροστά  από  την
Τράπεζα Πειραιώς, παρεμποδίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών καθόσον καταλαμβάνει σχεδόν όλο
το πεζοδρόμιο, και επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί πελάτες του περιπτέρου προκειμένου
να  ψωνίσουν,  παρκάρουν  τα  αυτοκίνητά  τους  είτε  επάνω στο  πεζοδρόμιο  είτε  επί  της  Π.Ε.Ο.,  με
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών».
  Κατά πλειοψηφία προτάθηκε το περίπτερο να μετατοπιστεί   μπροστά στο κτίριο του ΟΤΕ επί της
Π.Ε.Ο., στα όρια με παρακείμενη ιδιοκτησία.
     Ακολούθησε η υπ΄αριθ. 13/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία γνωμοδοτεί
θετικά για την μετατόπιση του περιπτέρου στη θέση που πρότεινε το συμβούλιο του Βραχατίου.
     Στη συνέχεια σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρ. 76 παρ. 3 του Ν. 4257/2014 και του άρθρ. 7 παρ. 
8 του  κανονισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου: «οι θέσεις των περιπτέρων αποτυπώνονται σε 
τοπογραφικό διάγραμμα που καταρτίζει το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών», ζητήθηκε από την Δ/νση 
τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. 
    Η Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών αφού συνέταξε το ζητηθέν τοπογραφικό, με το υπ΄αριθ. 71/04.01.2019
έγγραφό της προτείνει την εξέταση νέας θέσης για την μετατόπιση του περιπτέρου: 

«Αφού έλαβε υπόψη: 1. Απόφαση με αρ. 2/2018 της Δ.Κ. Βραχατίου  2. Απόφαση με αρ. 13/2018 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  3. Άρθρο 76 παρ. 3 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93A/2014):
    Κατόπιν των ανωτέρω 1 & 2 σχετικών ζητείται η μεταφορά υπάρχοντος περιπτέρου έμπροσθεν του
κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς στο Βραχάτι, στην διασταύρωση των οδών Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών &
Ελ. Βενιζέλου, σε νέα θέση έμπροσθεν του κτιρίου του Ο.Τ.Ε. στα όρια με παρακείμενη ιδιοκτησία,
στην διασταύρωση των οδών Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών & Κροκιδά.
     Κατόπιν αυτοψίας η παρουσία χώρου στάθμευσης δυτικά του κτιρίου του ΟΤΕ όπου είναι και το
σημείο  που  υποδεικνύεται  από  τις  ανωτέρω  αποφάσεις  καθιστά  αδύνατη  την  τοποθέτηση  του
περιπτέρου στην θέση αυτή. 
    Λαμβάνοντας  υπόψη την θέση της  εισόδου του κτιρίου  η μόνη δυνατή θέση τοποθέτησης του
περιπτέρου είναι αυτή που αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο σκαρίφημα. Σύμφωνα με τον κανονισμό
κοινοχρήστων  χώρων  του  Δήμου  μας  εξασφαλίζεται  βόρεια  του  περιπτέρου  πλάτος  ελεύθερης
διέλευσης πεζών 1.60 μ. μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου 1.50 μ. 
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    Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το 3ο σχετικό παρακαλούμε για την εξέταση του χώρου της νέας
θέσης του περιπτέρου ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων». 
     Το ανωτέρω έγγραφο απευθύνθηκε και στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου για παροχή γνώμης
δεδομένου ότι σύμφωνα με το νόμο «Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται γνώμη της οικείας
αστυνομικής  αρχής,  η  οποία  εξετάζει  την  καταλληλότητα  του  χώρου  από  πλευράς  ασφάλειας  της
κυκλοφορίας  πεζών  και  οχημάτων,  μη  επιτρεπόμενου  του  καθορισμού  θέσεων  περιπτέρων  σε
περίπτωση  αρνητικής  γνώμης.  Η γνώμη  παρέχεται  εντός  προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών από  την
ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η
θετική γνώμη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας».
    Μέχρι σήμερα το Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου δεν έχει παράσχει κάποια σχετική γνώμη.
    Καλείται το Δ.Σ. να πάρει απόφαση για την μετατόπιση του περιπτέρου στη θέση που προτείνει η
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχάλης Σδράλης

18  ο   ΘΕΜΑ  :   Τροποποίηση του προϋ/σμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» 
                       έτους 2018 (5  η   )

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

    Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» με την υπ΄αριθ. 108/31.12.2018 απόφασή του προέβη στην 5η 
τροποποίηση του Π/Υ οικ. έτους 2018 ως εξής:

         Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β΄/2017) παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ οικονομικού έτους 2018 ο Π/Υ θα πρέπει να εμφανίζεται συνεχώς
ως ισοσκελισμένος και ως προς τα έσοδα αλλά και ως προς τα έξοδα του. Εξαιτίας:  1) εγγραφών
περισσότερων νηπίων κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μέσω ΕΣΠΑ της χρηματοδοτούμενης δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019 της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., 2) της
πρόσληψης  νέων  υπαλλήλων  Ορισμένου  Χρόνου  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  «Εναρμόνιση
Οικογενειακής  και  Επαγγελματικής  Ζωής» έτους  2018-2019  της  ΕΕΤΑΑ  Α.Ε.,  προέβη  σε
τροποποίηση ως εξής:

Α: Στο σκέλος των Εσόδων:

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

1212.001
Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ 
Α.Ε.

193.670,43 32.662,92 226.333,35

4121
Φόροι μισθωτών 
υπηρεσιών.

12.000,00 1.248,41 13.248,41

4131.011
Απόδοση ασφαλ. 
Εισφορών Ειδική εισφορά 
υπέρ ΟΑΕΔ.

1.180,00 76,95 1.256,95

4219
Επιστροφή εν γένει 
χρημάτων.

809,08 267,02 1.076,10

Συνολικό ποσό αναμόρφωσης των Κ.Α.Ε. 34.255,30€.

Β: Στο σκέλος των Εξόδων:

Β1: ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ για ενίσχυση:
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Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤ

Α
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

Η
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ

ΤΑ

60-6041.001
Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων ΙΔΟΧ – ΕΣΠΑ.

115.000,00 1.000,00 116.000,00

60-6054.001
Εργοδοτική εισφορά εκτάκτου
προσωπικού υπέρ ΙΚΑ, ΙΔΟΧ
– ΕΣΠΑ.

29.000,00 1.000,00 30.000,00

60-7135.002
Προμήθεια οργάνων 
παιδικών χαρών Παιδικών 
Σταθμών.

0,00 30.662,92 30.662,92

Συνολικό ποσό αναμόρφωσης των Κ.Α.Ε. 32.662,92€.

Β2: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝ

ΤΑ
ΑΝΑΜΟΡΦ

ΩΣΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ

ΕΝΤΑ
-9111 Αποθεματικό. 7.033,08 267,02 7.300,10

Ποσό αναμόρφωσης 267,02€

Β3: ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΣΩ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ για ενίσχυση:

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤ

Α
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣ

Η
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ

ΤΑ

00-8221.
Απόδοση φόρων μισθωτών 
υπηρεσιών.

12.000,00 1.248,41 13.248,41

00-8231.011
Απόδοση ασφαλ. Εισφορών 
Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ.

1.180,00 76,95 1.256,95

Συνολικό ποσό αναμόρφωσης των Κ.Α.Ε. 1.325,36€

19  ο         ΘΕΜΑ  :   Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου - Αντιπροέδρου 
                        και Μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  42188/08-07-2018  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Κ.Υ.Α.)
καθορίζονται  τα  χρηματικά όρια αποζημίωσης για  τον Πρόεδρο – Αντιπρόεδρο και  Μέλη Δ.Σ.  των
Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ. 

1. Στον  Πρόεδρο και  τον  Αντιπρόεδρο Δ.Σ.  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ»    επιτρέπεται  να
καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, όταν ο
οικονομικός  απολογισμός  του  προηγούμενου  έτους  υπερβαίνει  τις  τριακόσιες  χιλιάδες  ευρώ
(300.000€). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 & 6 του Ν. 4354/2015 η αντιμισθία των
αιρετών οργάνων καθορίστηκε σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ ως εξής:

Έσοδα βάσει απολογισμού Μηνιαία έξοδα παράστασης
300.000 - 1.000.000 300€ - 500€

1.000.001 -  3.000.000 400€ - 600€
3.000.001 – 5.000.000 500€ - 700€
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5.000.001 – και άνω 800€ - 1.200€

Ο αντιπρόεδρος λαμβάνει, κατά τα ανωτέρω, ποσοστό μέχρι 40% των εξόδων παράστασης του
προέδρου του οικείου διοικητικού συμβουλίου, όπως αυτά καθορίζονται με τη σχετική απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Για το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» το ποσό των ετήσιων τακτικών εσόδων έτους 2018 ανήλθε σε
482.925,50€.

2. Στα  μέλη Δ.Σ.  του  Ν.Π.Δ.Δ.  «ΑΝΕΛΙΞΗ»,  εκτός  από  τον  δήμαρχο,  τον  αντιδήμαρχο,  τον
πρόεδρο  δημοτικού  συμβουλίου  και  τον  πρόεδρο  Κοινότητας,  επιτρέπεται  να  καταβάλλεται
αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3)  συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 & 6 του Ν. 4354/2015 και
την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., το ύψος  της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις
εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων  παράστασης των δημάρχων. (παρ     2 άρθρο 242 Ν. 3463/06).

Παρακαλούμε όπως το συμβούλιο σας καθορίσει τις αμοιβές Προέδρου – Αντιπροέδρου Δ.Σ. και
εγκρίνει τις αμοιβές μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» για το έτος 2019. Τα τακτικά έσοδα του
οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» προκύπτουν από την συνημμένη υπ’ αριθ. 34/21-01-
2019 βεβαίωση του Π.Ο.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ». 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                                   ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΑΧΟΣ

20  ο         ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
                         «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

     Με την υπ’ αριθμ. 112/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου  του  Νομικού  Προσώπου  Δημοσίου  Δικαίου  «Σχολική  Επιτροπή  Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Βέλου- Βόχας», όπως είχαν προβλεφθεί στη σχετική απόφαση σύστασης που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1563/27-06-2011 τεύχος Β΄. 
    Ακολούθησαν και οι υπ΄αριθ. 178/2014, 187/2015 και 186/2016 αποφάσεις Δ.Σ. που αφορούσαν
αντικαταστάσεις των μελών λόγω αντικατάστασή τους.
     Σήμερα λόγω αλλαγής των δ/ντών των αντίστοιχων σχολείων, προτείνεται η αντικατάσταση των
παρακάτω μελών:  

 Το αναπληρωματικό  μέλος  κ.  Ζάρκος  Δημήτριος  να  αντικατασταθεί  από την  κ.  Καλλιώρα
Αναστασία (Δ/ντρια Δημοτ. σχολείου Κοκκωνίου-Πουλίτσας)

 Το αναπληρωματικό μέλος κ. Μότσια Ελένη να αντικατασταθεί από την κ.  Κούρτη Γεωργία
(Δ/ντρια Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείου Βοχαϊκού)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχάλης Σδράλης

21  ο   ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του Δήμου που αφορά στο πρόγραμμα «Βοήθεια 
                        στο Σπίτι»

Θα αποσταλεί εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας με νεότερο mail
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22  ο   ΘΕΜΑ: Θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

   ΘΈΜΑ: «Θεσμοθέτηση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Βέλου Βόχας » 

     Σύμφωνα με την ΚΥΑ 2025805/2917/0022/93,  ΦΕΚ 307 Β όπως συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ
2040776/4589/0022/93, ΦΕΚ 502 Β, οι ΟΤΑ και τα δημοτικά ΝΠΔΔ έχουν υποχρέωση να απασχολούν
σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την
άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της
άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο
δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. 

     Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό
των  176,08€  κατά  άτομο  (ΚΥΑ  2040776/4589/23-6-94  όπως  συμπληρώθηκε  από  την  ΚΥΑ
2025805/2917/0022/93)και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.,  κατά του κινδύνου ατυχήματος και ασθένειας,
σύμφωνα με την ΚΥΑ Ε5/1303/86, ΦΕΚ Β/168. Η ασφαλιστική εισφορά (1%) βαρύνει τον εργοδότη.

    Αιτήσεις των υποψηφίων θα μπορούν να υποβάλλονται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και θα
γίνονται αποδεκτές υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις μετά από σχετική έγκριση του
αρμοδίου τμήματος. 

     Ο δήμος μας με  την αριθμ.  105/2018 Α.Δ.  Σ  έκρινε  ότι  μπορεί  να απασχολήσει  τέσσερις  (4)
σπουδαστές ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη των αναγκών του, ωστόσο η διαδικασία δεν
ολοκληρώθηκε και ως εκ τούτου πρέπει να ληφθεί εκ νέου Απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη
θεσμοθέτηση θέσεων πρακτική άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ για το έτος 2019 και τα επόμενα πέντε(5) έτη.

   Μετά από τη λήψη της σχετικής απόφασης, αυτή θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας το οποίο θα
μεριμνήσει  για  την  έκδοση  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  των  Υπουργών  Παιδείας,  Εσωτερικών
Δημόσιας  Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  και  Υπουργού  Οικονομικών  και  τη  δημοσίευσή  της  στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

   Σύμφωνα με τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 65 του Ν.3852/10
2. την  ΚΥΑ  2025805/2917/0022/93,  ΦΕΚ  307  Β  όπως  συμπληρώθηκε  από  την  ΚΥΑ

2040776/4589/0022/93, ΦΕΚ 502 Β
3. την ΚΥΑ Ε5/1303/86
4. Την αριθμ.220/2011 απόφαση Δ.Σ Βέλου-Βόχας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 290/Β/2012) 
5. Το  γεγονός  ότι  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Βέλου-Βόχας  έτους  2019,  υπάρχουν

εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 10.6041.01, 30.6041.01, 35.6041.01, 70.6041.02.

Εισηγούμαστε 

   1)  Τον  καθορισμό,  ανά  εξάμηνο  τεσσάρων(4)  θέσεων πρακτικής  άσκησης  σπουδαστών  ΤΕΙ
διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Βέλου-Βόχας. 

   2) Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών για το έτος 2019, πραγματοποιείται με ημερομηνία έναρξης
την 01η Απριλίου 2019.

18



   3) Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική άσκηση θα ανέρχεται στο
ποσό των 176,08 € κατά άτομο και θα ασφαλιστούν στον Ε.Φ.Κ.Α, κατά του κινδύνου ατυχήματος και
ασθένειας.

   4)  Οι  αποζημιώσεις,  εργοδοτικές  εισφορές  και  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  των  ασκούμενων
σπουδαστών ΤΕΙ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έτους 2019 του Δήμου υπό τους ΚΑΕ 10.6041.01,
30.6041.01, 35.6041.01, 10.6054.01, 30.6054.01, 35.6054.01 με το ποσό των 6.702,84€ (186,19ευρώ Χ 9 Χ 4)
και με το ποσό των 8.937,12€ (186,19ευρώ Χ 4 Χ 12) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη.

    Για τις ανωτέρω δαπάνες θα δεσμεύονται αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Δήμου
Βέλου-Βόχας για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη και για μία πενταετία τουλάχιστον.

                                        Για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

                                                                       Γιώτα Κακλίδου

23  ο   ΘΕΜΑ  : Χορήγηση άδειας στον ΔΕΔΔΗΕ για κλάδεμα - κοπή δένδρων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ :  Περί χορήγησης άδειας για κλαδέματα δέντρων – Συντήρηση δικτύων 
του ΔΕΔΔΗΕ

ΣΧΕΤ. : Το υπ’αριθ. πρωτ. 00097/04-01-2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ (υπ’αριθ. 
πρωτ. 386/15-01-2019 Δ.Βέλου-Βόχας

Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος και σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του
ΔΕΔΔΗΕ με το οποίο αιτείται στο Δήμο Βέλου-Βόχας να του χορηγήσει σχετική άδεια για κλαδέματα
και  κοπές  δένδρων σχετικά  με  συντηρήσεις  δικτύων  ηλεκτροδότησης  του  ΔΕΔΔΗΕ ακολουθώντας
κανόνες και αποστάσεις ασφαλείας όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Εγκατάστασης και Συντήρησης
Υπαίθριων  Γραμμών  Ηλεκτρικής  Ενέργειας  (ΚΕΣΥΓΗΕ  -  άρθρο  281)  (ΦΕΚ  608/Β/06-10-67).
Ειδικότερα η χορήγηση μια τέτοιας άδειας δύναται να αφορά: 

1. Κλάδεμα δένδρων, (κλάδοι που γειτνιάζουν με αγωγούς, ώστε να αποφευχθεί η τυχόν επαφή
των κλάδων με τους αγωγούς αυτούς ή ξεροί κλάδοι πάνω από ηλεκτροφόρους αγωγούς) για
την εξασφάλιση των προβλεπόμενων αποστάσεων ασφαλείας αυτών από τα  εναέρια δίκτυα.

2. Κοπή δένδρων επισφαλούς αντοχής (πχ. καμένα από πυρκαγιά ή ξερά δένδρα, ξεροί κλάδοι
πάνω από  γραμμές)  για  εξάλειψη  κινδύνων  πτώσης  τους  πάνω  σε  δίκτυα  σε  περιόδους
έντονης κακοκαιρίας. 

Οι ως άνω περιγραφόμενες περιπτώσεις επισημαίνεται ότι αφορούν άδειες για κοινόχρηστα δένδρα
εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Βέλου – Βόχας.

Η υπηρεσία μας εισηγείται όπως χορηγηθούν οι ανωτέρω σχετικές άδειες προς το ΔΕΔΔΗΕ για την
πρόληψη και  αποφυγή προβλημάτων  στα  δίκτυα  του  ΔΕΔΔΗΕ με  πιθανές  σοβαρές  συνέπειες  στο
περιβάλλον  (πχ.  εκδήλωση  πυρκαγιάς)  καθώς  και  διακοπές  της  ηλεκτροδότησης  σύμφωνα  με  τον
Κανονισμό Εγκατάστασης και Συντήρησης Υπαίθριων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ -
άρθρο 281) (ΦΕΚ 608/Β/06-10-67).  

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
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                 Δρ.Βαμβάτσικος Παναγιώτης 
             ΤΕ13- Τεχν.Γεωπον. (MSc., PhD)

24  ο   ΘΕΜΑ  : Έγκριση κοπής δένδρων στην Δ.Κ. Βέλου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας για κοπή δένδρων
ΣΧΕΤ.: Γνωμοδότηση του συμβουλίου της Δ.Κ. Βέλου (αριθ. απόφασης 1/2019)

      Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού και της αυτοψίας της υπηρεσίας μας την 17η /01/2019 στην πλατεία
Καριοφύλλη της Δ.Κ Βέλου, διαπιστώθηκε ότι: Το πεύκο που βρίσκεται επί της πλατείας έχει κλίση 
προς το δρόμο ενώ παράλληλα έχουν προκληθεί υπερυψώσεις των πλακών της πλατείας, με 
αποτέλεσμα κινδύνους για διερχόμενα οχήματα και πεζούς. Το πρόβλημα προϊόντος του χρόνου θα 
καθίσταται μεγαλύτερο. Με κριτήριο την διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, εισηγούμαστε: α)την 
κοπή του πεύκου λόγω επικινδυνότητας και β)την αποκατάσταση του σημείου επί της πλατείας. 

                                                     Η αρμόδια υπάλληλος

                                                           Βασιλική Κυριάκη

25  ο         ΘΕΜΑ  :   Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών-εργασιών του Δήμου

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ                                                        ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 24-1- 2018    
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών
ΣΧ.: το υπ΄αριθ. 221 άρθρ. του Ν. 4412/2016

Παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής
λαμβάνοντας  υπ’ όψη:
-το  άρθρο  72  παράγ.1  εδάφ.  ε  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται από την Οικονομική Επιτροπή
και η συγκρότηση Επιτροπών για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών
για τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
-τον Ν.4412/2016 σχετικά με τους νέους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών, και ειδικότερα το άρθρο 221,
όπως προβείτε στην συγκρότηση των σχετικών επιτροπών και τον ορισμό τακτικών, αναπληρωματικών
μελών  και  προέδρων  των  παρακάτω  επιτροπών  (με  την  παρατήρηση:  Τα  αναπληρωματικά  μέλη
προτείνεται να οριστούν με βάση την παρ.2 του αρθ.3 του Ν. 2690/99 ώστε 1ος αναπληρωματικός να
μπορεί να αναπληρώσει όποιο από τα τακτικά μέλη απουσιάζει, κλπ ) των παρακάτω επιτροπών :

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
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Α1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 221, στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα 
όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 
καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας, 
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 
της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και 
εκτέλεσης. 
Α2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Με βάση την παρ. β του άρθρου 11 του Ν. 4412/16, για την παρακολούθηση και την παραλαβή της 
σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα 
παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς
ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται 
από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει 
την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Β1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΝΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 221, στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων, τα 
όργανα που γνωμοδοτούν προς τα από φαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων,
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές, 
δ) στο πλαίσιο ανταγωνιστική διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 
καινοτομίας, διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους,
ε) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας, 
στ) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης, 
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ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί 
της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του 
αναδόχου και
η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και 
εκτέλεσης. 

Β2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Με βάση την παρ. δ του άρθρου 11 του Ν. 4412/16, για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή 
συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της 
επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας για την 
συμπλήρωση ή την συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από 
άλλη αναθέτουσα αρχή τη διάθεση υπαλλήλου ή υπαλλήλων της για τη συγκρότηση της Επιτροπής.
Γ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Με βάση την παρ. α του άρθρου 11 του Ν 4412/16, στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής 
υπηρεσιών, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο, η Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, τα μέλη 
του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα 
υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.). 
Αρμοδιότητα της ανωτέρω επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016 
ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. (περ. η, παρ. 1, άρθρο 
221 του Ν. 4412/2016).

Ο Αντιδήμαρχος 

Τρωγάδης Βασίλειος 

26  ο    ΘΕΜΑ:   Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έως 5.869,41€  

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 αρθ. 15 παρ. 1 όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το
Π.Δ.  229/99  αρθ.  1,  κάθε  χρόνο  συγκροτείται  η  επιτροπή  παραλαβής  μικρών  έργων  που  θα
περιλαμβάνει μικρά έργα μέχρι 5.869,41€. 

        Η επιτροπή αποτελείται από δυο (2) Δημοτικούς Συμβούλους που ορίζονται  από το 
Δ. Σ.,  με τους αναπληρωτές τους.
 

27  ο    ΘΕΜΑ: Ορισμός  Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή καθορισμού 
                     αξίας κινητών πραγμάτων προς εκποίηση

   Σύμφωνα με το αρθ. 199 του Ν. 3463/2006 η εκποίηση κινητών πραγμάτων Δήμων επιτρέπεται
μετά  από  απόφαση  του  Δ.  Σ.  και  ενεργείται  με  δημοπρασία.  Η  επιτροπή  αποτελείται  από
Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από το Δ.Σ., από έναν μηχανικό
που ορίζεται από τον Δήμαρχο και από τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κατά
περίπτωση. 

28  ο   ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας 
                       (συμπεριλαμβάνονται αυτοκίνητα του Δήμου) 

 Σύμφωνα με  άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06, αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται
με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της επιτροπής, η οποία αποτελείται από
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τρεις συμβούλους από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση
του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης   της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές
γνώσεις, τις οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή 

     συγκροτείται από δυο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο του Δήμου. 

   29  ο   ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής   διενέργειας δημοπρασιών για την 
                             εκποίηση ή εκμίσθωση  ακινήτων του Δήμου (άρθρ.1 του Π.Δ.      
                             270/1981  )

     Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του ΠΔ 270/1981, οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση
ακινήτων των δήμων διεξάγονται από Επιτροπή αποτελούμενη από το  Δήμαρχο,  ως Πρόεδρο και
δυο δημοτικούς συμβούλους. 
     Ο ορισμός των συμβούλων της εν λόγω επιτροπής, μετά των αναπληρωτών τους, ενεργείται με
απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

  

   30  ο    ΘΕΜΑ: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή εκτίμησης, 
                            αγοράς, ανταλλαγής,  εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων

    Σύμφωνα με τις διατάξεις της παργ. 5 του αρθ. 186 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/06), το τίμημα των ακινήτων
που πρόκειται να εκποιήσει ο Δήμος, καθορίζεται από την επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
Δημάρχου που αποτελείται από  έναν Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του, που ορίζεται
από το Δ. Σ.,  από έναν μηχανικό και από τον Πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας κατά
περίπτωση. που ορίζονται με απόφαση Δημάρχου.

31  ο    ΘΕΜΑ:   Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

    Σύμφωνα με τις  διατάξεις των παρ. 1 & 2 του αρθ. 32 του Ν. 1080/80 ως αυτές   
    τροποποιήθηκαν με την παρ. 8 του αρθ. 7 «Περί έσοδα – φορολογία ΟΤΑ πρώτου      
   βαθμού» του Ν. 2307/95, συνίσταται σε κάθε Δήμο η επιτροπή επίλυσης φορολογικών    
   διαφορών και αμφισβητήσεων, για βεβαίωση ή  αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής κ.λ.π. 

   Η επιτροπή αποτελείται από 2  Δημοτικούς  συμβούλους (1 πλειοψηφίας-1 μειοψηφίας)
και 1 φορολογούμενο δημότη.
    

32  ο   ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού 
                     ενδιαφέροντος

  Σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ.  11 του Ν2307/95 η σφράγιση των καταστημάτων σε κάθε
περίπτωση (προσωρινή – οριστική – αφαίρεση αδείας – ανάκληση, λειτουργία καταστήματος χωρίς
άδεια ) διενεργείται από όργανο που ορίζει το Δ. Σ. και όχι από την Αστυνομία.

         Τα μέλη και η σύνθεση του οργάνου αυτού ορίζονται κατά την κρίση του οικείου Δημοτικού
Συμβουλίου. Δηλαδή μπορεί να είναι μονομελές ή πολυμελές και να αποτελείται από υπαλλήλους ή
αιρετούς ή και τα δύο. 
    Για  το 2017  είχαν  οριστεί  1  δημοτικός  σύμβουλος  και  1  δημοτικός  υπάλληλος με  τους
αναπληρωτές τους.
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