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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΦΑΩΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΩΑ 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο   Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο  

         

                          ΑΡΙΘ. ΑΠΟΥ. 30/2020 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 4/2020 τακτικής  συνεδρίασης 

του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 

 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Σεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  έτους 2020.» 

 

την Κάτω Αχαΐα, σήμερα την δεκάτη ενάτη  (19η ) του μηνός Υεβρουαρίου  (2ου) του έτους 

2020, ημέρα Σετάρτη  και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα υνεδριάσεων του Δημοτικού 

υμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1351/14-

02-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 2 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και του αρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. 

Α΄, φ. 87/7-6-2010) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 ν. 4555/2018 για τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά  (27) 

μέλη του Δημοτικού υμβουλίου ήταν παρόντα και τα δέκα εννέα  (19) μέλη:  

 

Παρόντες Απόντες 

1. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 

2. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη 

3. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου 

4. Σαπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου 

5. Καμπέρος Ηλίας του Φρήστου 

6. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 

7. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη 

8. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του Γεωργίου 

9. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 

10. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου 

11. Νικολάου Φρήστος του Γεωργίου 

12. Λιάκος Υίλιππος του Άγγελου 

13. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη 

14. Μπαχράς Ξενοφών του Ιωάννη 

15. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του Παναγιώτη 

16. Σραχάνης πυρίδων του Ανδρέα 

17. Ορδίτης Αλέξιος του πυρίδωνος 

18. τεργιόπουλος Άγγελος του Κωνσταντίνου 

19. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Φρήστου 

 

1. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του 

Αργυρίου 

2. ταυρογιαννόπουλος πυρίδων 

τουΓεωργίου  

3. Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου 

4. Οικονομόπουλος Ηλίας του Ανδρέα 

5. ταθόπουλος Ανδρέας του Κωνσταντίνου 

6. Δημόπουλος πυρίδων του Ιωάννη 

7. Οικονομόπουλος  Νικόλαος του 

Γεωργίου  

8. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

τη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των υμβουλίων των Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν οι κάτωθι:  
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Οι πρόεδροι των κοινοτήτων  (άνω των 300 κατοίκων ) 

1. Μπεζεριάνου Γεωρ. Ελένη Αλισσού  

2. τρουμπούτα Γρηγ.Ανδρέα Κάτω Αλισσού 

3. Μαγκαφά τ.Οδυσσέα    Νιφοραιΐκων 

4. Ζαμπέτα Αγγ. Ανδρέα Πετροχωρίου 

5. Πικραμένο Γεωρ. Παναγιώτη  Αράξου 

6. Βγενόπουλο Παν. Νικόλαο Βελιτσών 

7. Λαγό Ανδρ.  Γεώργιο Μετοχίου 

8. Δημητρόπουλο Αριστ. Γεώργιο Μιχοΐου 

9. Βαβαρούτα  Νικ. Διονύσιο Ριόλου 

10. Κωνσταντινόπουλο Βασ. Νικόλαο Κρίνου 

11. Γκόβα Ιωάν. αράντη Λιμνοχωρίου 

12. αρτζή Γρηγ. Ανδρέα αγαιΐκων 

13. Θεοδωρόπουλο Παν. Γεώργιο  Αγίου Νικολάου Κράλη 

14. Παναγιωτόπουλο Ηλ. Ανδρέα Αγίου τεφάνου 

15. Δημόπουλο Αθαν.  Ιωάννη Κάτω Μαζαρακίου 

16. Κουνέλη Κων. Δημήτριο Λουσικών 

17. Κυριαζή Αθαν. Νικόλαο Μιτοπόλεως 

18. Φρυσανθακόπουλο Ιωάν. Νικόλαο Φαραυγής 

 

Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων (κάτω των 300 κατοίκων) .  

 

1. Γεωργόπουλο Νικ. Ανδρέα Αγίου Νικολάου πάτων 

2. Καλδίρη Βασ. Διαμάντω Άνω ουδεναιΐκων  

3. Παναγόπουλο Αγγ. Κωνσταντίνο Ελαιοχωρίου 

4. Αλεξόπουλο Γεωρ.  Φρήστο Υώσταινας 

 

τη συνεδρίαση παρέστη  ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας πυρίδων Νικ. Μυλωνάς , ο οποίος 

κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει. 

τη συνεδρίαση παρέστη επίσης, η υπάλληλος του Δήμου οφία Δημ. Κούφη για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Διευκρινήσεις: 

Προσήλθαν  κατά την διάρκεια των ερωτήσεων, πριν την συζήτηση των θεμάτων, οι δ.σ. 

Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη του Αργυρίου, ταυρογιαννόπουλος πυρίδων του Γεωργίου,  

Πουλίδας Αθανάσιος του Νικολάου, Οικονομόπουλος  Νικόλαος του Γεωργίου και 

Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου. 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης κήρυξε την έναρξη 

της συνεδριάσεως και o αντιδήμαρχος Σεχνικών Έργων κος  Ορλώφ Κυριάκος, εισηγούμενος  το 

δεύτερο (2ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης  περί: «Έγκρισης του Σεχνικού Προγράμματος του 

Δήμου Δυτικής Αχαΐας  έτους 2020», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού υμβουλίου τα 

εξής: 

 

ύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ.10κα' του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΥΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α) και 
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αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν. 4172/13 (ΥΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος 

Α'), και από την παρ. 1 του άρθρου 175 του N. 4555/18 (ΥΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): 

«Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων, εκπονείται Σετραετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Σο τεχνικό 

πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό, ως 

παράρτημα. 

Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους, απαιτείται η κατάρτιση 

τεχνικού προγράμματος για το έτος αυτό. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εκάστου έτους, καθώς και 

το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα, πρέπει να εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις και τις παραδοχές 

του αντίστοιχου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, καθώς και με το Σετραετές Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού 

προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η 

κατάρτιση και έγκριση Σετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και 

το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, 

μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού. Σο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του πρώτου έτους της 

δημοτικής περιόδου οριστικοποιείται με την κατάρτιση και έγκριση του Σετραετούς 

Επιχειρησιακού Προγράμματος. 

Με κοινή απόφαση των Τπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από 

πρόταση της Επιτροπής του άρθρου 266Α, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το 

περιεχόμενο, τη δομή, τις προδιαγραφές ανά κατηγορία δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 2Α, τη 

διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης, αξιολόγησης και παρακολούθησης εφαρμογής των Σετραετών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των δήμων, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και κάθε 

άλλο ειδικότερο ζήτημα, για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.» 

 

Με το άρθρο 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 191 του N. 4555/18 (ΥΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), και τροποποιήθηκε με την παρ. 

1 του άρθρου 8 του Ν. 4623/19, ορίζονται τα εξής:   

«1. Σα Δημοτικά και Κοινοτικά υμβούλια, καθώς και τα Διοικητικά υμβούλια των υνδέσμων  

οφείλουν, δύο (2)  τουλάχιστον μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, να  

αποφασίζουν για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει με σειρά προτεραιότητας τα  

έργα που πρέπει να εκτελεστούν και που η δαπάνη τους πρέπει να αντιμετωπιστεί με τα κάθε  

είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Η δαπάνη για κάθε έργο υπολογίζεται κατά προσέγγιση,  

σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία. 

2. α. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα απαρτίζεται από περισσότερα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα  

ή οικισμούς, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο οφείλει να περιλάβει στο ετήσιο τεχνικό  

πρόγραμμα τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν για κάθε δημοτικό ή τοπικό διαμέρισμα ή  

οικισμό και να κάνει κατανομή των πιστώσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων  

του προγράμματος, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών του πληθυσμού ή και με  

τα εισφερόμενα έσοδα. 

Δεν απαιτείται κατανομή των πιστώσεων, όταν το έργο εξυπηρετεί όλα τα δημοτικά ή τοπικά  

διαμερίσματα ή όλους τους οικισμούς του Δήμου ή της Κοινότητας. 

β. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων που περιλαμβάνονται  

στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα και δεν εξυπηρετούν όλα τα τοπικά διαμερίσματα, διατίθεται,  

αποκλειστικώς, για έργα που εκτελούνται στα τοπικά διαμερίσματα ποσοστό τουλάχιστον  

τριάντα τοις εκατό (30%) των πιστώσεων εκείνων που θα διετίθεντο, αν η κατανομή αυτών  

γινόταν με πληθυσμιακά κριτήρια. 

Σα Δημοτικά και Κοινοτικά υμβούλια δύνανται με απόφασή τους να μεταθέτουν την εφαρμογή  

του ανωτέρω ορίου πιστώσεων για το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα του επόμενου έτους. την  
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περίπτωση αυτή η απαίτηση του ελάχιστου, ως άνω, ποσοστού, θα καλύπτεται στη βάση της  

διετίας. 

3. Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση έργου που δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα. 

4. Σροποποίηση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος επιτρέπεται μόνο ύστερα από  

αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Σεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που 

κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 

συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των 

προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν 

κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Σεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία 

πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 

συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και 

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων» 

 

ύμφωνα με την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει 

και εισηγείται προς το Δημοτικό υμβούλιο το Σεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει 

υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου κοινότητας άνω 300 κατοίκων και των Προέδρων 

Κοινοτήτων έως 300 κατοίκων (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της 

περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 

Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης 

του τεχνικού προγράμματος. 

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ.1/2020  απόφασή της εισηγήθηκε προς το Δημοτικό 

υμβούλιο το Σεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του έτους 2020.  

 

Με την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδότησε προς 

το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου κατά τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του Ν.4555/2018. 

 

το σημείο αυτό ακολούθησε διαλογική συζήτηση των μελών του Δ η οποία έχει 

καταγραφεί και μετά την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 Επιγραμματικά αναφέρουμε τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων: 

 

  Ο δ.σ. Φρήστος Νικολάου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  ¨υνεργασία Δυμαίων 

Πολιτών ¨λαμβάνοντας τον λόγο είπε: θα πρέπει να προχωρήσει η επέκταση του σχεδίου πόλεως 

ως προς το παραλιακό μέτωπο κυρίως, καθώς και το Δημοτικό Κοιμητήριο. Η παράταξή μας θα 

ψηφίσει το Σεχνικό Πρόγραμμα. 

  

 Ο  δ.σ. Άγγελος τεργιόπουλος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  «ΕΛΠΙΔΑ» – 

«ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΣΕ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΩΑ»  λαμβάνοντας τον λόγο είπε:   Δεν είναι ένα 

φιλόδοξο, άλλα ένα αναγκαίο Σεχνικό Πρόγραμμα. Θα θέλαμε να γίνουν έργα σχετικά με το 

τοιχίο αντιστήριξης στην Μιτόπολη , τους κοινόχρηστους χώρους, αλλά και στις εισόδους των 

χωριών μας. Σέλος η παράταξή μα ψηφίζει το Σεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.  
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Ο  δ.σ. Αλέξιος Θανόπουλος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  ¨ΛΑΙΚΗ 

ΤΠΕΙΡΨΗ¨ λαμβάνοντας τον λόγο είπε: Αν και έχουν γίνει θετικές προσεγγίσεις στα έργα, 

ζητούμε περισσότερη αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση του δήμου και 

καταψηφίζουμε το Σεχνικό Πρόγραμμα.  

Οι δ.σ. Μπουχέλος Ανδρέας, Καμπέρος Ηλίας και Λιάκος Υίλιππος δήλωσαν ότι 

ψηφίζουν το Σεχνικό Πρόγραμμα εκτός του Κωδικού που αφορά το έργο  Επέκταση έργων 

Ανάπλασης οικισμού Κάτω Αχαΐας -2η φάση ανάπλασης.  

 την συνέχεια ο πρόεδρος ζήτησε να ψηφίσουν το Σεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

λαμβάνοντας υπόψη  το άρθρο 208 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του N. 

4555/18 (ΥΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του 

Ν. 4623/19 ως εξής: « Η συζήτηση και η ψήφιση του Σεχνικού Προγράμματος των δήμων 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν 

εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν 

εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του 

δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το 

εγκεκριμένο Σεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που 

λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.» 

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση για το 

τεχνικό πρόγραμμα  από τις δημοτικές παρατάξεις του δήμου μας,  η ψήφιση αφορά την 

πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής.          

 Τπέρ ψήφισαν είκοσι τρείς (23) δημοτικοί σύμβουλοι και κατά ψήφισε ένας (1) δημοτικός 

σύμβουλος εκτός του έργου ¨Επέκταση έργων ανάπλασης οικισμού Κάτω Αχαΐας - 2η φάση 

ανάπλασης¨ το οποίο ψηφίστηκε ως εξής:  ψήφους υπέρ είκοσι  (20) και ψήφους κατά τέσσερις 

(4) . 

 

Σο Δ.. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε  

 Σην παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 

άρθρου 175 του N. 4555/18 

 την περίπτ.γ’ άρθρο 63, την παρ.2α του άρθρου 76 και την παρ.4 του άρθρου 86 του 

Ν.3852/2010 

 Σο άρθρο 208 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 191 του N. 4555/18 (ΥΕΚ 

133/19.07.2018 τεύχος Α'), και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4623/19 

 Σην υπ’ αριθ. 1/2020   απόφαση – γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

προς το Δ.. για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 

 Σην υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση-εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το σχέδιο του 

Σεχνικού Προγράμματος, λαμβανομένων υπόψη και των εισηγήσεων του συμβουλίου 

κοινότητας και του Προέδρου Κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών 

φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν 

 Σις σχετικές προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες και άλλα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος . 
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 Tο γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση για το τεχνικό πρόγραμμα  από τις 

δημοτικές παρατάξεις του δήμου μας 

 

α) ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ  ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ  

με ψήφους υπέρ είκοσι τρείς (23) και ψήφους κατά μία (1)  

( ελλείψει εναλλακτικής πρόταση για το τεχνικό πρόγραμμα) 

 

Χηφίζει την πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής ως τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δυτικής 

Αχαΐας του έτους 2020, το οποίο έχει ως εξής:   

 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΦΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΣΟΤ 2020 

 

 

Σίτλος 

ΠΟΟΝ 

ΓΙΑ Π/Τ 

2020 

Πηγή χρημ/σης Είδος Παρατηρήσεις 

Επισκευή - βελτίωση 

δημοτικών οδών ΔΕ 

Δύμης 

24.000,00 ΑΣΑ 2020 Έργο ΝΈΟ 

Επισκευή - βελτίωση 

δημοτικών οδών ΔΕ 

Λαρίσου 

24.000,00 ΑΣΑ 2020 Έργο ΝΈΟ 

Επισκευή - βελτίωση 

δημοτικών οδών ΔΕ 

Μόβρης 

24.000,00 ΑΣΑ 2020 Έργο ΝΈΟ 

Επισκευή - βελτίωση 

δημοτικών οδών ΔΕ 

Ψλενίας 

24.000,00 ΑΣΑ 2020 Έργο ΝΈΟ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΗ 

ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗ 

ΒΕΛΣΙΨΗ 

ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ 

ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΨΡΟΤ 

ΑΚΗΗ 

ΠΟΛΙΣIΣΙΣΙΚΨΝ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ 

ΣΗ Σ.Κ. ΑΓΑΙΙΚΨΝ 

ΣΗ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΦΑΙΑ  

35.000,00 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ (477.300 €) 
Μελέτη ΝΕΑ 
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Μελέτη Επισκευής 

χολαρχείου Άνω Αχαΐας 
35.000,00 

ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ (477.300 €) 
Μελέτη ΝΕΑ 

ύνταξη χεδίου Δράσης 

Ενεργειακής Απόδοσης  

και Αναβάθμισης 

δημοτικών κτιρίων  

30.000,00 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ (477.300 €) 
Μελέτη ΝΕΑ 

ΕΠΙΣΡΨΗ 

ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΟΔΨΝ 

ΔΤΜΗ 

50.000,00 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ (477.300 €) 
Έργο ΝΕΑ 

ΕΠΙΣΡΨΗ 

ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΟΔΨΝ Δ.Ε. 

ΛΑΡΙΟΤ 

50.000,00 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ (477.300 €) 
Έργο ΝΕΑ 

ΕΠΙΣΡΨΗ 

ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΟΔΨΝ Δ.Ε. 

ΜΟΒΡΗ 

50.000,00 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ (477.300 €) 
Έργο ΝΕΑ 

ΕΠΙΣΡΨΗ 

ΑΓΡΟΣΙΚΨΝ ΟΔΨΝ Δ.Ε. 

ΨΛΕΝΙΑ 

50.000,00 
ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ (477.300 €) 
Έργο ΝΕΑ 

Κατασκευή  μικρών 

τεχνικών έργων  
70.800,00 

ΥΙΛΟΔΗΜΟ 

ΙΙ (477.300 €) 
Έργο ΝΈΟ 

ΒΕΛΣΙΨΗ 

ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ 

ΚΣΙΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΦΨΡΟΤ 

ΑΚΗΗ 

ΠΟΛΙΣIΣΙΣΙΚΨΝ 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ 

ΣΗ Σ.Κ. ΑΓΑΙΙΚΨΝ 

ΣΗ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΦΑΙΑ  

16.714,51 
ΑΣΑ 

(Τπόλοιπο) 
Έργο 

ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

(Σο ποσόν αφορά 

στη διάλυση της 

εργολαβίας) 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 

ΑΠΌ ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΔΨΡΕΑ 

ΣΗΝ ΚΑΣΨ ΑΦΑΙΑ 

4.140,53 
ΑΣΑ 

(Τπόλοιπο) 
Έργο ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΣΙΡΙΟΤ 

ΑΠΌ ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΔΨΡΕΑ 

ΣΗΝ ΚΑΣΨ ΑΦΑΙΑ (1η 

..) 

5.547,65 
ΑΣΑ 

(Τπόλοιπο) 
Έργο ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 
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Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην ΣΚ 

Κώμης ΔΕ Ψλενίας 

7.066,07 
ΑΣΑ 

(Τπόλοιπο) 
Έργο ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

ΜΕΛΕΣΗ ΑΝΑΠΛΑΗ 

ΟΙΚΙΜΟΤ 

ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΤ  

9.000,00 
ΑΣΑ 

(Τπόλοιπο) 
Μελέτη ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ 

ΣΟΠΙΚΟ 

ΡΤΜΟΣΟΜΙΚΟ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΙΔΡΤΗ ΝΕΟΤ 

ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΟΤ ΣΗΝ 

Δ.Ε. ΔΤΜΗ  

11.685,00 
ΑΣΑ 

(Τπόλοιπο) 
Μελέτη ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ 

ΑΝΑΠΛΑΗ  

ΚΕΝΣΡΨΝ ΣΨΝ 

ΙΣΟΡΙΚΨΝ 

ΟΙΚΙΜΨΝ 

ΑΝΣΟΜΕΡΙΟΤ & 

ΠΟΡΣΨΝ 

319.920,00 LEADER Έργο 

ΝΕΟ (ΦΕΣ.: Η με 

αριθ. 4273/16-10-

2019 Απόφαση του 

Περιφ/χη Δυτ. 

Ελλάδος, 

ΑΔΑ:6Σ1Ε7Λ6-

ΦΥΦ) 

Δημιουργία Μουσείου 

πολιτιστ. κληρονομιάς 

ΔΕ ΨΛΕΝΙΑ 

16.638,00 ΣΑ Έργο  ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

Κατεδαφίσεις 

επικίνδυνων και 

ετοιμόρροπων κτισμάτων 

72.984,00 ΣΑ Έργο ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

Επισκευή ισόγειου 

κτηρίου πολλαπλών 

χρήσεων Ο.. (ΣΚ 

αγείκων) 

8.835,12 ΣΑ Έργο  ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

Αποκατάσταση ζημιών 

από σεισμό(ΤΠΕ) 
44.205,35 ΤΠΕ Έργο  ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΤΝΘΕΣΙΚΟΤ 

ΦΛΟΟΣΑΠΗΣΑ ΣΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΟΔΟΥΑΙΡΟΤ 

ΝΙΥΟΡΑΙΩΚΨΝ ΔΗΜΟΤ 

ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΩΑ Ν. 

ΑΦΑΩΑ 

121.401,78 Γ.Γ.Α. (Π.Δ.Ε.) Έργο 

ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

(χετ.: Η ΑΕ 016 

ΣΡΟΠ.1/25-10-

2016 του 

Τφυπουργού 

Οικονομίας, 

Ανάπτυξης & 

Σουρισμού, ΑΔΑ: 

7Ι234635Ο7-99Ν) 
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Αντιμετώπιση 

προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν από τη 

λειψυδρία: Επισκευή 

υδατόπυργου Κάτω 

Αχαΐας"Κατεδάφιση 

Τδατόπυργου Κάτω 

Αχαΐας και Κατασκευή 

Βάσης Δεξαμενής"  

74.400,00 
Π.Δ.Ε. (ΑΕ 

055) 
Έργο 

ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΟ 

(χετ.: Η 

αριθ.17636/29-5-

2017 Απόφαση 

Φρηματοδότησης 

του Τπουργού 

Εσωτερικών, ΑΔΑ: 

ΨΘ6Σ465ΦΘ7-

Ξ1Α) 

Βελτίωση υφιστάμενου 

αγροτικού δικτύου της 

Δ.Ε. Μόβρης 

475.000,00 
ΠΑΑ 2014-

2020 
Έργο 

ΝΈΟ (ΦΕΣ.: Η με 

αριθ. 1887/24-5-

2018 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας, 

ΑΔΑ: 697Λ6-

9ΓΟ) 

Βελτίωση υφιστάμενου 

αγροτικού δικτύου της 

Δ.Ε. Λαρίσου 

580.000,00 
ΠΑΑ 2014-

2020 
Έργο 

ΝΈΟ (ΦΕΣ.: Η με 

αριθ. 1887/24-5-

2018 Απόφαση του 

Περιφερειάρχη 

Δυτικής Ελλάδας, 

ΑΔΑ: 697Λ6-

9ΓΟ) 

Μελέτη ΓΠ/ΦΟΟΑΠ 

Δ.Ε. ΔΤΜΗ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΦΑΙΑ 

59.899,04 Π.Δ.Ε. Μελέτη 

ΤΝΕΦΙΖΟΜΕΝΗ 

(ΦΕΣ.: Η με αριθ. 

136042/19-12-2016 

Απόφαση του 

Αναπληρωτή 

Τπουργού 

Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, ΑΔΑ: 

ΧΒΙΟ4653Ο7-

ΗΚ) 

Κατασκευή γεφυριδίων 

στην Σ.Κ. Πετροχωρίου 

(Βυθούλκα) της Δ.Ε. 

Δύμης για λόγους 

κατεπείγουσας 

αντιπλημμυρικής 

19.090,00 ΠΔΕ Έργο 

ΤΝΕΦΙΖ. (ΦΕΣ.: 

Η από 14/05/2018 

Απόφαση του 

Τπουργού 

Εσωτερικών, 

ΑΔΑ:9Ρ1Σ465ΦΘ7-
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προστασίας' ΚΓΕ) 

Κατασκευή γεφυριδίου 

στην Σ.Κ. Άρλα (θέση 

"1")της Δ.Ε. Ψλενίας για 

λόγους κατεπείγουσας 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας' 

5.453,89 ΠΔΕ Έργο 

ΤΝΕΦΙΖ. (ΦΕΣ.: 

Η από 14/05/2018 

Απόφαση του 

Τπουργού 

Εσωτερικών, 

ΑΔΑ:9Ρ1Σ465ΦΘ7-

ΚΓΕ) 

Κατασκευή γεφυριδίου 

στην Σ.Κ. Άρλα (θέση 

"2")της Δ.Ε. Ψλενίας για 

λόγους κατεπείγουσας 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας' 

3.763,36 ΠΔΕ Έργο 

ΤΝΕΦΙΖ. (ΦΕΣ.: 

Η από 14/05/2018 

Απόφαση του 

Τπουργού 

Εσωτερικών, 

ΑΔΑ:9Ρ1Σ465ΦΘ7-

ΚΓΕ) 

Κατασκευή γεφυριδίου 

στην Σ.Κ. Άρλα (θέση 

"3")της Δ.Ε. Ψλενίας για 

λόγους κατεπείγουσας 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας' 

26.180,00 ΠΔΕ Έργο 

ΤΝΕΦΙΖ. (ΦΕΣ.: 

Η από 14/05/2018 

Απόφαση του 

Τπουργού 

Εσωτερικών, 

ΑΔΑ:9Ρ1Σ465ΦΘ7-

ΚΓΕ) 

Κατασκευή γεφυριδίου 

στην Σ.Κ. Άρλα (θέση 

"4")της Δ.Ε. Ψλενίας για 

λόγους κατεπείγουσας 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας' 

3.677,14 ΠΔΕ Έργο 

ΤΝΕΦΙΖ. (ΦΕΣ.: 

Η από 14/05/2018 

Απόφαση του 

Τπουργού 

Εσωτερικών, 

ΑΔΑ:9Ρ1Σ465ΦΘ7-

ΚΓΕ) 
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Κατασκευή γεφυριδίων 

στην Σ.Κ. Ελαιοχωρίου 

(θέση "1") της Δ.Ε. Δύμης 

για λόγους 

κατεπείγουσας 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας' 

22.780,00 ΠΔΕ Έργο 

ΤΝΕΦΙΖ. (ΦΕΣ.: 

Η από 14/05/2018 

Απόφαση του 

Τπουργού 

Εσωτερικών, 

ΑΔΑ:9Ρ1Σ465ΦΘ7-

ΚΓΕ) 

Κατασκευή γεφυριδίων 

στην Σ.Κ. Ελαιοχωρίου 

(θέση "2") της Δ.Ε. Δύμης 

για λόγους 

κατεπείγουσας 

αντιπλημμυρικής 

προστασίας' 

4.875,30 ΠΔΕ Έργο 

ΤΝΕΦΙΖ. (ΦΕΣ.: 

Η από 14/05/2018 

Απόφαση του 

Τπουργού 

Εσωτερικών, 

ΑΔΑ:9Ρ1Σ465ΦΘ7-

ΚΓΕ) 

Ανάπλαση του κτιρίου 

των αποθηκών ΑΟ και 

την μετατροπή τους σε 

Βιοκλιματικό 

Πολιτιστικό Κέντρο 

Πολλαπλών Φρήσεων 

1.000.000,00 ΕΠΑ Έργο ΝΈΟ 

 

β)  ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ  ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΧΗΥΙΑ  

με ψήφους υπέρ είκοσι  (20) και ψήφους κατά τέσσερις (4)  

 

Επέκταση έργων 

ανάπλασης οικισμού Κάτω 

Αχαΐας - 2η φάση 

ανάπλασης 

2.372.407,64 ΕΠΑ Έργο 

ΝΈΟ (ΦΕΣ.: Η 

με αριθ. 617/22-

2-2018 Απόφαση 

του 

Περιφερειάρχη 

Δυτικής 

Ελλάδας, ΑΔΑ: 

ΧΣΥΨ7Λ6-1Σ) 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2020. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος   

  του Δημοτικού υμβουλίου 

 

 

 

  ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΝΔ. ΚΟΤΝΑΒΗ 

Ο Πρόεδρος   

του Δημοτικού υμβουλίου 

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης 

[υπογραφή] 

Ο δήμαρχος 

Δυτικής Αχαΐας 

πυρίδων Νικ. Μυλωνάς  

              [υπογραφή] 

Σα μέλη του 

Δημοτικού υμβουλίου 

[υπογραφές] 
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