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Απόφαση 159
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 5)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 6)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 7)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 8)Μαρία
Τσουκαλά, 9)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 10)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
11)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 12)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 13)Αθανάσιο
Μεντζελόπουλο, 14)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 15)Νικόλαο Θανασούλια, 16)Ευστράτιο Βαρδάκη, 17)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 18)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 19)Βασίλειο Τοµαρά και 20)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα εννέα (19) Απριλίου 2017
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ σε έκτακτη-κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά
από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.
∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.11967/18.04.2017, 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. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό
Γραµµατέα ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Βασίλειος Ροδόπουλος, Τ.Κ.Ροδιάς, 4)Γεώρ1
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γιος Γιαλαµάς, Τ.Κ.Όασης, 5)Αθανάσιος Σµυρνιώτης, Τ.Κ.Παραλίας
Πλατάνου, 6)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 7)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας, 8)Παναγής Παπαµιχαλόπουλος, Τ.Κ.Συνεβρού και 9)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 4)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 6)Γεώργιος Ντίνος, 7)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 8)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 9)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 10)Χρήστος Γούτος,
11)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 12)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Χρήστος Λαϊνάς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι (20) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια καλεί το Σώµα να αποφασίσει για τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης, διότι απαιτείται άµεσα να συζητηθούν και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις λόγω ανάγκης επιλογής υδρονοµέων, καθώς η έναρξη της θερινής αρδευτικής περιόδου έχει καθορισθεί στις 15.05.2017 και απαιτείται η αποκλειστική προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών για τον έλεγχο της νοµιµότητας της απόφασης από την
Α.∆.Π. ∆υτ.Ελλάδος & Ιονίου (άρθρο 225 τον Ν.3852/2010, όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 παρ.12 του Ν.4071/2012) και την ανάγκη
του δηµότη κ. Κ.Σωτηρόπουλου για έκδοση φορολογικής ενηµερότητας.
Το Σώµα οµόφωνα απεφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα
και κρίνει ότι τα θέµατα που συµπεριλαµβάνεται στην Ηµερήσια ∆ιάταξη
είναι πράγµατι κατεπείγοντα και τίθενται προς συζήτηση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
(αριθ.156 έως και 159)
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Για το αντικείµενο:«∆ιαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής του κ. Κων/νου Σωτηρόπουλου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ταµείου ∆ήµου Αιγιαλείας κας Θεοδοσίας Σαββοπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Στην αίτηση του κυρίου Σωτηρόπουλου Κωνσταντίνου µε αρ.
πρωτ.11723/12-4-2017 για απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης
καταβολής, σας γνωρίζουµε τα εξής:
Στην εταιρεία Ρούβαλης Αλέξανδρος-Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος µε ΑΦΜ 999893707 επεστράφησαν οι ειδοποιήσεις ενηµέρωσης οφειλών για τα έτη 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 και 2015 που αφορούσαν κυρίως ακαθάριστα έσοδα από το 2003 έως και το 2005 πριν τη λύση
της εταιρείας χωρίς να έχουν εξοφληθεί.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο εταίρος Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος
δεν είχε ειδοποιηθεί για τις οφειλές του, µετά την λύση της εταιρείας και
αποχώρησής του το 2005.
Άρα σύµφωνα µε το άρθρο 174 του Ν.3463/06 ∆.Κ.Κ. δύναται να
απαλλαγεί των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής µετά την επιστροφή των ειδοποιήσεων, τη διάλυση της εταιρείας το 2005 και τη διακοπή εργασιών στη ∆.Ο.Υ. το 2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ταµείου ∆ήµου Αιγιαλείας κας Θεοδοσίας Σαββοπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.153/2017 προηγούµενη απόφασή του, την υπ’ αριθ.πρωτ.11723/12.04.2017 αίτηση του κ.
Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου, τον σχετικό φάκελο µε τα συνηµµένα οικονοµικά παραστατικά, την υπ’ αριθ.2684 καρτέλα χρεώσεως οφειλετών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, το γεγονός ότι αφενός µεν ο αιτών δεν ειδοποιήθηκε για τις οφειλές του και αφετέρου η εταιρεία διαλύθηκε το έτος 2005
και η διακοπή εργασιών στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. πραγµατοποιήθηκε το έτος
2006, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου και 3)Βασιλείου Τοµαρά, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα, εποµένως
µε δέκα έξι (16) ψήφους υπέρ και τρεις (3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
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1)Την ανάκληση της υπ’ αριθ.153/2017 προηγούµενης απόφασής
του, περί αποδοχής της υπ’ αριθ.πρωτ.9739/27.03.2017 αιτήσεως του κ.
Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου για διαγραφή χρεών.
2)Την αποδοχή της υπ’ αριθ.πρωτ.11723/12.04.2017 αιτήσεως του
κ. Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου του Ιωάννη, µε Α.Φ.Μ.075488056
∆.Ο.Υ. Αιγίου, για την διαγραφή των αναλογούντων προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, οι οποίες προκύπτουν από το κεφάλαιο των τριών
χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.502,80 €).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 159/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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