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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.91
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, 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, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Αλλαγή ορίων των Σχολικών Μονάδων 1ου
και 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το
οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή και διαβάζει εισήγηση της Προέδρου
της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας (∆.Ε.Π.) Αιγιαλείας, κας Βασιλικής
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1)To άρθρο 1 του Π.∆.200/98 και 201/98 που αφορά την Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και ∆ηµοτικών Σχολείων.
2)Tο αριθ.Α.Π.494/18-10-1999 έγγραφο του Νοµάρχη Αχαΐας που
αφορά την Αναδιάταξη-Νέα Κατανοµή Σχολικών Ορίων.
3)Την αριθ.3/30-3-2000 απόφαση της ∆ΕΠ Αιγίου που αφορά τον
επαναπροσδιορισµό ορίων ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της
πόλης του Αιγίου.
4)Την υπ’αριθ.11/25-02-2016 γραπτή πρόταση του ∆.Σ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αιγιαλείας που αφορά
την αντιµετώπιση του µειωµένου αριθµού µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Αιγίου.
Συγκεκριµένα κατόπιν συναντήσεων που έγιναν µε τους ∆ιευθυντές των ∆ηµοτικών Σχολείων 1ου, 10ου, 5ου και 2ου, καθώς επίσης µε τον
Πρόεδρο Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων κ. Κουτρόπουλο Μένιο, τον
Πρόεδρο της Α/θµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Μπούλη Αντώνιο και µε
τον ∆/ντή του 1ου ∆ηµοτικού κ. Κουτσοχέρα και το γεγονός ότι είναι επιβεβληµένος ο επαναπροσδιορισµός των ορίων των σχολικών τοµέων ∆ηµοτικών Σχολείων κα Νηπιαγωγείων της πόλης του Αιγίου µε στόχο:
α)Τη δηµιουργία ισοπληθών τµηµάτων ανάλογα µε την οργανικότητα των Σχολείων και
β)Την αποφυγή του φαινοµένου της διόγκωσης µαθητικού δυναµικού σε ορισµένα Σχολεία της πόλης και τη συρρίκνωση σε γειτονικά
Σχολεία, η πρόταση και η συµφωνία όλων για την αντιµετώπιση του
µειωµένου αριθµού µαθητών του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου έχει ως
εξής:
Η πρόταση του ∆.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης Αιγιαλείας µε σχετικό έγγραφό της και µε αρ.πρωτ.11/25-22016, είναι να µεταστεγαστεί στο χώρο του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, το 6ο Νηπιαγωγείο Αιγίου που ως Κλασικό Τµήµα, έχει λιγότερες
απαιτήσεις ωφέλιµων χώρων για τη λειτουργία του και µπορεί να λειτουργήσει στην ήδη υπάρχουσα «προκατασκευασµένη» αίθουσα. ∆εδοµένου ότι το σχολείο χρειάζεται επισκευές και βελτιώσεις, θεωρούµε ότι
µία τέτοια µεταστέγαση πρέπει να γίνει µετά το πέρας των εργασιών ανακατασκευής του.
Επίσης κατόπιν συµφωνίας των ∆ιευθυντών του 1ου ∆ηµοτικού και
10ου ∆ηµοτικού Σχολείου, κ.κ. Παπαθεωρόπουλου Γιάννη και Μαµωνά
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Χαράς αντίστοιχα, προτείνουµε να παραχωρηθεί ως επιπλέον στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο οι οδοί Κανελλοπούλου και από τις δύο πλευρές, καθώς
και το τµήµα της οδού της Νικολάου Πλαστήρα που µέχρι πρότινος ανήκε στα όρια του 10ου ∆ηµοτικού.
Τέλος στα τρία οικοδοµικά τετράγωνα που περικλείονται από τις
οδούς Νικ.Πλαστήρα-Σκουφά-Μ.Σπηλαίου και Λεωνίδου οι εγγραφές να
γίνονται µε επιλογή γονέα µεταξύ 5ου και 1ου ∆ηµοτικών Σχολείων.
Βάσει των ανωτέρω και µε την υπ’αριθ.05/2016 απόφαση της
∆.Ε.Π. αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπ’αριθ.3/30-03-2000 απόφασης της ∆.Ε.Π. που αφορά τον επαναπροσδιορισµό ορίων ∆ηµοτικών
Σχολείων και Νηπιαγωγείων της πόλης του Αιγίου και αλλαγή ορίων των
Σχολικών Μονάδων 1ου και 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Συγκεκριµένα κατόπιν έρευνας στον αριθµό εγγραφών των µαθητών στο 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου, το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα
την αυξητική τάση των µαθητών και τη δύσκολη λειτουργία της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης, προτείνεται:
H διεύρυνση των ορίων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου που έχει τη δυνατότητα, ώστε να αποφευχθεί το πρόβληµα της στέγασης των
µαθητών, προκειµένου να αποσυµφορηθεί το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αιγίου και να λειτουργήσει οµαλά.
Τα µέλη αναφέρονται στη µεταβολή ορίων µόνο όσον αφορά τα
∆ηµοτικά Σχολεία 1ο και 10ο και συγκεκριµένα να διευρυνθούν τα όρια
του 1ου ∆ηµοτικού. Όσον αφορά στα υπόλοιπα σχολεία Α’βάθµιας και
Β’βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας, ισχύουν τα υπάρχοντα όρια µε τις απαιτούµενες εσωτερικές µετακινήσεις των µαθητών στα όρια
και τις παρυφές των ορίων.
Επίσης να αναφέρω ότι στην συνέχεια θα γίνουν συναντήσεις µε
τους ∆/ντές των Κεντρικών Νηπιαγωγείων της Α/θµιας Εκπαίδευσης,
προκειµένου να επιστήσουν την προσοχή τους, ώστε να τηρούνται αυστηρά τα όρια των Σχολείων, καθώς και σχετική Εισήγηση στην Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας, ώστε να προβεί σε µελέτη καταλληλότητας του χώρου του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου έτσι ώστε να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές.
Στην απόφαση αυτή κατέληξε η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου της ∆.Ε.Π. κ. Σταυροπούλου-Ψυχράµη Βασιλικής καθώς και το υπ’αρ.211744/Γ∆4/23-122015 του Υπ. Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Επίσης η ∆.Ε.Π. έλαβε υπόψη της:
Α)τον Ν.1566/1985 άρθρο 50 παρ.3: η δηµοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στον δήµαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο θέµατα σχετικά µε την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την κατανοµή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των Σχολείων, την ίδρυση κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και
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παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρηση του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.
Β)το άρθρο 11 του Ν.1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011: «Η ίδρυση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και η προαγωγή νηπιαγωγείων και
δηµοτικών σχολείων γίνονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών που δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η κατάργηση συγχώνευση των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο υποβιβασµός νηπιαγωγείων και δηµοτικών σχολείων, µε την επιφύλαξη
της παρ.13 του άρθρου 4 του ν.1566/1985, η συγχώνευση τοµέων ή τµηµάτων σε τεχνικά-επαγγελµατικά λύκεια και κύκλων ή κλάδων σε ενιαία
πολυκλαδικά λύκεια, η διαίρεση και την µεταφορά της έδρας των δηµοτικών σχολείων γίνονται µε αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Για τα θέµατα των προηγούµενων παραγράφων γνωµοδοτεί το δηµοτικό συµβούλιο. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.
1566/1985».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆.Σ Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά, διότι θεωρώ ότι ο επαναπροσδιορισµός των ορίων
των σχολικών τοµέων ∆ηµοτικών και Νηπιαγωγείων της πόλης του Αιγίου, πρέπει να έχει στόχο την αποφυγή της διόγκωσης του µαθητικού
δυναµικού σε ορισµένα Σχολεία και τη συρρίκνωση σε γειτονικά Σχολεία».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Προέδρου της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.5/2016
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Αιγιαλείας, το γεγονός ότι ο
επαναπροσδιορισµός των ορίων των σχολικών τοµέων ∆ηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της πόλης του Αιγίου, έχει ως στόχο αφενός µεν
τη δηµιουργία ισοπληθών τµηµάτων ανάλογα µε την οργανικότητα των
Σχολείων και την αποφυγή του φαινοµένου της διόγκωσης µαθητικού δυναµικού σε ορισµένα Σχολεία της πόλης και τη συρρίκνωση σε γειτονικά
Σχολεία και αφετέρου δε µε τη διεύρυνση των ορίων του 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου θα αποφευχθεί το πρόβληµα της στέγασης των µαθητών και θα
αποσυµφορηθεί το 10ο ∆ηµοτικό Σχολείο προκειµένου να λειτουργήσει
οµαλά, το υπ’αριθ.πρωτ.11/25.02.2016 έγγραφο του ∆ιοικητικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αιγιαλείας, τη σύµφωνη
γνώµη των ∆ιευθυντών του 1ου και 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 50 του Ν.1566/1985
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11
του Ν.1966/1991 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/26.09.1991) «Μεταγραφές φοιτητών
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Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (Φ.Ε.Κ.118/τ.Α/24.05.
2011) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις» 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. Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την αλλαγή ορίων των Σχολικών Μονάδων 1ου και 10ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας, µε
τη διεύρυνση των ορίων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, ως κατωτέρω:
Α)Την παραχώρηση στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο, της οδού Κανελλοπούλου και των δύο πλευρών, καθώς και του τµήµατος της οδού Νικολάου Πλαστήρα, που µέχρι σήµερα ανήκει στα όρια του 10ου ∆ηµοτικού
Σχολείου.
Β)Στα τρία οικοδοµικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς
Νικολάου Πλαστήρα, Σκουφά, Μεγάλου Σπηλαίου και Λεωνίδου, οι
εγγραφές να γίνονται µε επιλογή γονέα µεταξύ 5ου και 1ου ∆ηµοτικού
Σχολείου.
2)Την παραποµπή της παρούσας απόφασης στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, προκειµένου να προβεί σε Μελέτη
καταλληλότητας του χώρου του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, ώστε να
γίνουν άµεσα οι αναγκαίες επισκευές.
Στα υπόλοιπα Σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας, ισχύουν τα υπάρχοντα όρια µε τις απαιτούµενες εσωτερικές µετακινήσεις των µαθητών στα όρια και τις παρυφές των
ορίων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 91/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.93
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, 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, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης-κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ) σε τµήµα του οικισµού ∆ιακοπτού της ∆.Ε. ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας και την αποδοχή της
επιπλέον παραχώρησης εδαφικής λωρίδας. (σχετ.αριθ.12/2016 απόφαση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.12/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Τη συµπλήρωση της αριθ.122/2015 απόφασης της Επιτροπής
Π.Ζ. περί έγκρισης έναρξης διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράµµατος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, για τµήµα του οικισµού ∆ιακοπτού, µε την αποδοχή της επιπλέον
παραχώρησης της εδαφικής λωρίδας εµβαδού 88,59 τ.µ., από τον κ.
Κων/νο Σπυρόπουλο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της εταιρείας Sun
Deck Development s.a, προκειµένου η ανώνυµη οδός προς κύρωση να
καταστεί πιο λειτουργική µέσω της εξοµάλυνσης της γεωµετρίας και των
καµπυλών της, έτσι ώστε η κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων για
τµήµα αυτό του οικισµού ∆ιακοπτού να περιλάβει την εν λόγω παραχώρηση.
2)Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας τη λήψη σχετικής απόφασης».
Κατόπιν αυτών ζήτησε και πήρε το λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
κ. Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος εξέθεσε τα εξής:
«Αιτιολογώ την ψήφο µου. ∆εν ψηφίζουµε διότι καταστρατηγείται
ο Νόµος «Μπιρµπίλη», περί αρτιότητας οικοπέδων εντός Σχεδίου Πόλης
και προσπαθεί να δηµιουργηθεί µε τεχνάσµατα τεχνικά και νοµικά, άρτιο
και οικοδοµήσιµο οικόπεδο, πράγµα που δεν είναι σήµερα».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.12/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη της την υπ’αριθ.122/2015 όµοια της
ανωτέρω Επιτροπής, τα υπ’αριθ.πρωτ.1251/11.06.2015, 1804/20.08.2015
και 3007/15,3397/15/19.01.2016, έγγραφα του Τµήµατος Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας-Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού & Εφαρµογών ∆ήµου Αιγιαλείας, τις αιτήσεις του κ. Κώστα
Σπυρόπουλου, ∆ιπλ. Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχ. Ε.Μ.Π., τα σχετικά
τοπογραφικά διαγράµµατα, τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.
3937/2011 (Φ.Ε.Κ.60/τ.Α/31.03.2011) «∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας
και άλλες διατάξεις», της παρ.1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.39608/2011 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(Φ.Ε.Κ.2200/τ.Β/30.09.2011) «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραµµάτων ή άλλων µελετών που απαιτούνται και καθορισµός πε3

ριεχοµένου και στοιχείων που περιλαµβάνονται και αποτυπώνονται, για
την εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α’
60)», της υπ’αριθ.31168/12/21.06.2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Οδηγίες και διευκρινήσεις για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισµών» 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», καθώς επίσης και τα όσα εξέθεσε ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος κ. Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Χρήστου Λαϊνά, 2)Κων/νου Παπακωνσταντίνου, 3)Βασίλειος Τοµαράς, 4)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 6)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 9)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα και των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)∆ηµητρίου
Μπούρδου, 2)Χρήστου Γούτου και 3)∆ηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου,
οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως
αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε είκοσι µία (21) ψήφους
υπέρ και δώδεκα (12) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράµµατος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ), για τµήµα του οικισµού ∆ιακοπτού της ∆.Ε. ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αυτό σηµειώνεται στο συνηµµένο απόσπασµα ορθοφωτοχάρτη, προκειµένου η ανώνυµη οδός προς κύρωση, να καταστεί
πιο λειτουργική, µέσω της εξοµάλυνσης της γεωµετρίας και των καµπυλών της.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 93/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.103
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, 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, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση ή µη εξωδικαστικού συµβιβασµού µε
την Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΠΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (σχετ.αριθ.15/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.15/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει τον εξωδικαστικό συµβιβασµό του ∆ήµου Αιγιαλείας µε
την Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΠΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εισηγείται θετικά προς
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, σχετικά µε την οφειλή του ∆ήµου
Αιγιαλείας προς την προαναφερόµενη Α.Ε. η οποία διεκδικεί το ποσό
των 36.923,62 € σύµφωνα µε σχετικό κατασχετήριο µε το οποίο δεσµεύτηκαν 36.923,62 € στις συστηµικές τράπεζες, ως αµοιβή της για παροχή
υπηρεσιών µε κύριο αντικείµενο των εργασιών της, την ανάληψη και εκπόνηση µελετών, υπηρεσιών συµβούλων, υπηρεσιών επίβλεψης, πραγµατογνωµοσυνών για έργα και προγράµµατα µε περιβαλλοντικό και ενεργειακό σκοπό. Οι σχετικές συµβάσεις είχαν υπογραφεί µε τον πρώην ∆ήµο Αιγίου κατά το έτος 2009.
Στα πλαίσια εξωδικαστικού συµβιβασµού η Α.Ε. µε την επωνυµία
ΕΠΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» παραιτείται από το ποσό των 4.923,62 € περιορίζοντας
την απαίτησή της από το ποσό των 36.923,62 € στο ποσό των 32.000,00
€ ατόκως σε τέσσερις ισόποσες δόσεις των 8.000,00 €.
Με τα δεδοµένα αυτά είναι προς το συµφέρον του ∆ήµου µας να
γίνει εξωδικαστικός συµβιβασµός µε βάσει τα ανωτέρω και να µην προχωρήσει η διαδικασία άσκησης ανακοπής, η οποία για θέµατα της εκτέλεσης µπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία εφόσον γίνει δεκτή όµως
δεν θα εξοικονοµηθεί κάποιο ποσό υπέρ του ∆ήµου, αφού έχει κριθεί αµετάκλητα το ουσιαστικό µέρος της.
Η Α.Ε. µε την επωνυµία ΕΠΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα καταθέσει υπεύθυνη
δήλωση ότι αποδέχεται το ποσό των 32.000,00 €, για τις προαναφερόµενες εργασίες που τέλεσε για λογαριασµό του πρώην ∆ήµου Αιγίου και ήδη Αιγιαλείας κατά το έτος 2009 και δεν έχει καµία άλλη απαίτηση από
το ∆ήµο µας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.15/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Μπέσκου, την υπ’αριθ.99/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αιγίου, το Κατασχετήριο της Α.Ε.
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µε την επωνυµία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΤΑ Α.Ε.» κατά
του ∆ήµου Αιγιαλείας, το γεγονός ότι ο εξωδικαστικός συµβιβασµός είναι προς όφελος του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε δεδοµένο ότι η εν λόγω εταιρεία παραιτείται από µέρος του ποσού, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του εδ.ιδ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από
τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ.85/τ.Α/11.
04.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», της παρ.2
του άρθρου 72 και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος και 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Γρηγορίου Τριανταφυλλόπουλου, ο
οποίος καταψηφίζει το θέµα και των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ.
1)Κων/νου Παπακωνσταντίνου και 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, οι οποίοι
δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία, µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και
τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
Την έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µε την Α.Ε. µε την επωνυµία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΠΤΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει
στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Ηνιόχου 16, που αφορά αγωγή της κατά του
∆ήµου Αιγιαλείας, µε την οποία διεκδικεί το ποσό των 36.923,62 €, σύµφωνα µε σχετικό κατασχετήριο µε το οποίο δεσµεύτηκαν 36.923,62 €
στις συστηµικές τράπεζες, ως αµοιβή της για παροχή υπηρεσιών µε κύριο
αντικείµενο των εργασιών της, την ανάληψη και εκπόνηση µελετών, υπηρεσιών συµβούλων, υπηρεσιών επίβλεψης, πραγµατογνωµοσυνών για έργα και προγράµµατα µε περιβαλλοντικό και ενεργειακό σκοπό, οι οποίες
παρασχέθηκαν στον πρώην ∆ήµο Αιγίου κατά το έτος 2009, µε δεδοµένο
ότι η εν λόγω εταιρεία παραιτείται από το ποσό των 4.923,62 € περιορίζοντας τις απαιτήσεις της από το ποσό των 36.923,62 € στο ποσό των
32.000,00 € ατόκως, το οποίο θα της καταβληθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των 8.000,00 €, προς όφελος του ∆ήµου Αιγιαλείας αφού έχει
κριθεί αµετάκλητα το ουσιαστικό µέρος της µε την υπ’αριθ.99/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αιγίου.
Η ανωτέρω Ανώνυµη Εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται το ποσό των 32.000,00 €, για τις προαναφερόµενες εργασίες τις οποίες εκτέλεσε για λογαριασµό του πρώην ∆ήµου Αιγίου κατά το έτος 2009 και ότι δεν έχει καµία άλλη απαίτηση από το ∆ή-
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µο Αιγιαλείας, καθολικού διαδόχου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται
ακυρότητα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 103/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.104
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, 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, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη», ως προς το άρθρο 3 & αντικατάσταση δικαιούχου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σας ενηµερώνουµε ότι:
Α. Με την µε αρ.∆28/οικ.31354/2352/15.9.2014 Πρόσκληση του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας στο πλαίσιο
των ∆ράσεων Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Άστεγους του άρθρου 29 του Ν.4052/12, όπως ισχύει καλούνταν οι ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθµού, Ν.Π.∆.∆., Εκκλησιαστικά, Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα,
Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα, φορείς της Εκκλησίας και πιστοποιηµένα από
του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύµφωνα µε το ν.2646/1998 Ν.Π.Ι.∆. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα,
στόχο που στο εξής θα αναφέρονται ως «∆ικαιούχοι», να υποβάλουν Αιτήσεις για τη χρηµατοδότηση Σχεδίων, µεµονωµένα ή σε συνεργασία στο
πλαίσιο της παρούσας. Σύµφωνα µε την Πρόσκληση η επιλέξιµη περίοδος των Σχεδίων για χρηµατοδότηση είναι από την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης µέχρι 31/12/15.
Με την υπ’αριθ.25/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε «Επικύρωση υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης και προγραµµατικής Σύµβασης που έχει υπογράψει ο ∆ήµος µε το Εθνικό Ινστιτούτο
Εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την υλοποίηση του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη».
Με την υπ’αριθ.πρωτ.∆23 13777/957 Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα «Παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης του Προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη» παρατείνεται η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης των Σχεδίων του Προγράµµατος “Στέγαση και Επανένταξη” έως την 30η/09/16, µε ηµεροµηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωµής έως την 31η/10/2016». Κατά τα λοιπά η Σύµβαση ισχύει ως έχει.
Β. Με την υπ’αριθ.577/2015 απόφαση του ∆.Σ. εγκρίθηκαν οι όροι
και οι διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων στέγασης άστεγων πολιτών
του Προγράµµατος Στέγασης και Επανένταξης.
Μετά την οικειοθελή αποχώρηση της κας Καραµεσίνη Ελένης του
Μιχαήλ δικαιούχου του προγράµµατος έγινε αντικατάσταση της µε τον κ.
Γκούλα Ηρακλή του Kurthi.
Ο κος Γκούλα συµµετέχει σύµφωνα µε το Ατοµικό Πλάνο επανένταξης του στον πυλώνα της στέγασης αλλά και της εργασίας. Θα συµµετέχει στις εξής δράσεις:
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Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΛΥΨΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

• Κάλυψη ενοικίου για το διάστηµα ενός έτους (ή όσο υπολείπεται
για την ολοκλήρωση του προγράµµατος)
• ∆απάνες οικοσυσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης
και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας διάρκειας ενός έτους.
Για τον οποίο η επιδότηση ως προς τον πυλώνα της στέγασης ορίζεται ως εξής:

1.

Γκούλας

Ηρακλής

Kurthi

3.360

2.000

2.000

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Προσαρµογή µε βάση
τον οδηγό
εφαρµογής
στις 5.500

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε για:
1. Την έγκριση της παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του σχεδίου µε τίτλο «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας» έως την
30η/09/2016 και ηµεροµηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωµής έως την
31η/10/2016 καθώς και την έγκριση τροποποίησης προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Αρχής ∆ιαχείρισης Ε.Ι.Ε.Α.∆. του Τελικού ∆ικαιούχου και Φορέα ∆ιαχείρισης, ως προς το άρθρο 3 «Ισχύς∆ιάρκεια» και διατυπώνεται ως εξής:
«Η Σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και παρατείνεται η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των Σχεδίων του Προγράµµατος
«Στέγαση και Επανένταξη» έως την 31η/09/16, µε ηµεροµηνία κατάθεσης
φακέλων αποπληρωµής έως την 31η/10/16». Κατά τα λοιπά η Σύµβαση ισχύει ως έχει».
2. Την αντικατάσταση της κ. Καραµεσίνη Ελένης µε τον κ. Γκούλα
Ηρακλή, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη παράγραφο Β. της παρούσας.
3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του τις υπ’αριθ.25 και 577/2015 αποφάσεις του, οι οποίες
εγκρίθηκαν µε τις υπ’αριθ.πρωτ.20608/2404/13.03.2015 και 135591/
14039/18.11.2015 αντίστοιχα, όµοιες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, την υπ’αριθ.πρωτ.∆28/οικ.
31354/2352/15.09.2014 Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, την υπ’αριθ.πρωτ.∆23 13777/957 Απόφαση
της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
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ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΛΥΨΗ
ΕΝΟΙΚΙΟΥ
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ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΩΝ

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την οικειοθελή αποχώρηση της κας Ελένης
Καραµεσίνη του Μιχαήλ, δικαιούχου του προγράµµατος και την αντικατάστασή της µε τον κ. Ηρακλή Γκούλα του Kurthi, καθώς επίσης και τις
διατάξεις 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 είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και
6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα, εποµένως κατά πλειοψηφία,
µε είκοσι έξι (26) ψήφους υπέρ και µίας (1) κατά,
Αποφασίζει
1)Την έγκριση της παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του σχεδίου µε τίτλο: «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας» έως τις
τριάντα (30) Σεπτεµβρίου 2016 και ηµεροµηνία κατάθεσης φακέλων αποπληρωµής έως τις τριάντα µία (31) Οκτωβρίου 2016.
2)Την έγκριση τροποποίησης της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Αρχής ∆ιαχείρισης Ε.Ι.Ε.Α.∆. του Τελικού ∆ικαιούχου
και Φορέα ∆ιαχείρισης, ως προς το άρθρο 3 «Ισχύς-∆ιάρκεια», το οποίο
διατυπώνεται ως εξής:
«Η Σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της και παρατείνεται η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των Σχεδίων του Προγράµµατος
«Στέγαση και Επανένταξη» έως την 31η/09/16, µε ηµεροµηνία κατάθεσης
φακέλων αποπληρωµής έως την 31η/10/16».
Κατά τα λοιπά η Σύµβαση ισχύει ως έχει».
2)Την αντικατάσταση της κας Ελένης Καραµεσίνη του Μιχαήλ λόγω οικειοθελούς αποχώρησής της, µε τον κ. Ηρακλή Γκούλα του Kurthi,
ο οποίος συµµετέχει σύµφωνα µε το Ατοµικό Πλάνο επανένταξής του
στον πυλώνα της στέγασης αλλά και της εργασίας.
Θα συµµετέχει στις εξής δράσεις:
• Κάλυψη ενοικίου για το διάστηµα ενός έτους (ή όσο υπολείπεται
για την ολοκλήρωση του προγράµµατος)
• ∆απάνες οικοσυσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης
και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας διάρκειας ενός έτους.
Για τον οποίο η επιδότηση ως προς τον πυλώνα της στέγασης ορίζεται ως εξής:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.

Γκούλας

Ηρακλής

Kurthi

3.360

2.000

2.000

Προσαρµο-
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γή µε βάση
τον οδηγό
εφαρµογής
στις 5.500

3)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, προκειµένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος
«Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 104/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:151
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 7)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους,
10)∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19)Νικόλαο Θανασούλια,
20)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21)Γεώργιο Γιοβά, 22)Ευστράτιο Βαρδάκη, 23)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
25)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 27)Χρήστο Γούτο, 28)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29)Βασίλειο Τοµαρά, 30)∆ηµήτριο
Παναγιωτακόπουλο, 31)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 32)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο και 33)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις
είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ.πρωτ.
5711/25.02.2016, 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, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ.Ακράτας, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου και 4)Παναγιώτης
Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.90 έως 162)
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Για το αντικείµενο:«Τακτοποίηση υπολοίπων βεβαιωµένων οφειλών τη ∆.Ο.Υ. Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το πεντηκοστό πρώτο (51ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, η οποία έχει ως εξής:
«Κατά τη συνένωση των ∆ήµων και τη δηµιουργία του «Καλλικρατικού» ∆ήµου Αιγιαλείας, όλες οι απαιτήσεις έναντι των δηµοτών βεβαιώθηκαν από την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Παράλληλα ο ∆ήµος Αιγιαλείας 1-1-2011 µε τη µεταφορά των
χρηµατικών υπολοίπων δεν προέβη στη διαγραφή τους από τη ∆.Ο.Υ. Ακράτας, στην οποία υπαγόταν ο πρώην ∆ήµος Αιγείρας. Σηµειωτέον ότι
έως 31-12-2010 την ταµειακή διαχείριση του τέως ∆ήµου Αιγείρας τηρούσε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων στη ∆.Ο.Υ. Ακράτας κατά συνέπεια τα έσοδα του ∆ήµου Αιγείρας βεβαιώνονταν στο Τ.Π. & ∆.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να εµφανίζονται οφειλές δηµοτών στη
∆.Ο.Υ. Ακράτας-Αιγίου, οι οποίες έχουν ήδη βεβαιωθεί στο ∆ήµο και
πολλές από αυτές µπορεί να έχουν εξοφληθεί στην ταµειακή υπηρεσία,
δηµιουργώντας πλασµατικότητα ως προς το ύψος των οφειλών των εν
λόγω δηµοτών που συµµετέχουν στους παραπάνω χρηµατικούς καταλόγους, γι’ αυτό το λόγο πρέπει να προβούµε στην υποβολή ατοµικού φύλλου έκπτωσης στη ∆.Ο.Υ. για την τακτοποίηση των παραπάνω χρηµατικών καταλόγων.
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και:
Α)Το υπ’αριθ.14102/29-9-2015 έγγραφο της ∆.Ο.Υ. Αιγίου σύµφωνα µε το οποίο διαπιστώθηκε ότι έχουν βεβαιωθεί από την Ταµειακή
Υπηρεσία του πρώην ∆ήµου Αιγείρας στη ∆.Ο.Υ. Αιγίου (πρώην ∆.Ο.Υ.
Ακράτας) στον Α.Φ.Μ.000000000 οι χρηµατικού κατάλογοι του έτους
2010.
Β)Το υπ’αριθ.4857/14-9-2010 έγγραφο του πρώην ∆ήµου Αιγείρας.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Α)Την έγκριση της τακτοποίησης υπολοίπων βεβαιωµένων οφειλών του πρώην ∆ήµου Αιγείρας στη ∆.Ο.Υ. Ακράτας-Αιγίου.
Β)Την υποβολή ατοµικού φύλλου έκπτωσης (Τ.Α.Φ.Ε.) προς τη
∆.Ο.Υ. Αιγίου για τη διαγραφή:
1)Χρηµατικού
Καταλόγου
αριθ.1554/15.09.2010
ποσού
271.761,89 € µε υπόλοιπο 199.543,86 € που αφορούν τέλη ύδρευσης, άρδευσης, νεκροταφείου, βοσκής.
2)Χρηµατικού Καταλόγου αριθ.2028/06.12.2010 ποσού 14.796,47
€ µε υπόλοιπο 14.796,47 € που αφορά τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Με την εν λόγω ενέργεια ο ∆ήµος δεν απεµπολεί κανένα δικαίωµα
από τις παραπάνω χρεώσεις διότι έχουν επαναβεβαιωθεί στην ταµειακή
υπηρεσία του ∆ήµου Αιγιαλείας».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.14102/29.09.
2015 έγγραφο της ∆.Ο.Υ. Αιγίου, το υπ’αριθ.πρωτ.4857/14.09.2010
έγγραφο του πρώην ∆ήµου Αιγείρας, τη Συνοπτική Κατάσταση Βεβαιωτικού Καταλόγου τελών ύδρευσης, άρδευσης, νεκροταφείου, βοσκής και
προστίµου βοσκής, την Τριπλότυπη Περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωση
Φόρου ∆ηµοτικών Τελών και τον Χρηµατικό Κατάλογο Φορολογίας οικονοµικού έτους 2010 του πρώην ∆ήµου Αιγείρας, καθώς επίσης και τις
διατάξεις 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 είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)Βασίλειος Τοµαράς, 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)Μαρία Τσουκαλά και
6)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση της τακτοποίησης υπολοίπων βεβαιωµένων οφειλών του πρώην ∆ήµου Αιγείρας στη ∆.Ο.Υ. Ακράτας-Αιγίου.
2)Την υποβολή ατοµικού φύλλου έκπτωσης (Τ.Α.Φ.Ε.) προς τη
∆.Ο.Υ. Αιγίου για τη διαγραφή:
Α)Χρηµατικού Καταλόγου µε αριθµό 1554/15.09.2010 ποσού
271.761,89 € µε υπόλοιπο 199.543,86 €, που αφορά τέλη ύδρευσης, άρδευσης, νεκροταφείου, βοσκής.
Β)Χρηµατικού Καταλόγου µε αριθµό 2028/06.12.2010 ποσού
14.796,47 € µε υπόλοιπο 14.796,47 €, που αφορά τέλη κοινοχρήστων χώρων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 151/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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