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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 18
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός µελών Εκτιµητικής Επιτροπής του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 186 του
Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπής για τον καθορισµό του τιµήµατος ακινήτων ή κινητών και για τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο αυτό, καθώς και για τις περιπτώσεις του άρθρου
23 του Ν. 2873/2000.
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου και αποτελείται από δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που υποδεικνύονται από
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και από έναν µηχανικό, που ορίζεται από το ∆ήµαρχο και είναι υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ένας από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
δηµοτικός υπάλληλος, γραµµατέας της επιτροπής.
Στους Ο.Τ.Α. που λειτουργούν τοπικά συµβούλια, στην επιτροπή
µετέχει αντί του δευτέρου δηµοτικού συµβούλου, ο Πρόεδρος του οικείου τοπικού συµβουλίου
Προτείνω λοιπόν ως Μέλη της Εκτιµητικής Επιτροπής να είναι οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 2) Νικόλαος Θανασούλιας, µε αναπληρωµατικούς των τους κ.κ. 1) Βασιλική
Ψυχράµη & 2) Μαρία Παπαχριστοπούλου.
Επίσης στην επιτροπή να µετέχει σε θέµατα ∆ηµοτικών &
Toπικών Κοινοτήτων ως µέλος αντί του δευτέρου δηµοτικού συµβούλου
ο Πρόεδρος της αντίστοιχης ∆ηµοτικής Κοινότητας και της Τοπικής
Κοινότητας .
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 186, των άρθρων 190, 191 και παρ.5 άρθρου 192 του Ν.3463/06
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», που αφορούν τη συγκρότηση επιτροπής για τον καθορισµό του τιµήµατος ακινήτων για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα ανωτέρω
άρθρα, καθώς επίσης και του άρθρου 23 του Ν. 2873/2000, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντι3

πρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να ορίσει ως Μέλη της Εκτιµητικής Επιτροπής του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος 2017 τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ.:
Α΄ TAKTIKA ΜΕΛΗ
1) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο και
2) Νικόλαο Θανασούλια,
Β΄ ANΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου &
2) Μαρία Παπαχριστοπούλου.
-Επίσης στην επιτροπή θα µετέχει σε θέµατα που αφορούν ∆ηµοτικές & Toπικές Κοινότητες ως µέλος, αντί του δευτέρου δηµοτικού
συµβούλου ο Πρόεδρος της οικείας ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας
του ∆ήµου Αιγιαλείας .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 18/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 19
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός µελών Επιτροπής του άρθρου 1 του
Π.∆. 270/81 (όργανα διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση, αγορά,
µίσθωση ή εκµίσθωση των ακινήτων και κινητών πραγµάτων του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το έτος 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν.3463/2006 η εκµίσθωση των ακινήτων των ∆ήµων γίνεται µε δηµοπρασία κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του Π.∆.270/1981. Οι δηµοπρασίες σύµφωνα
µε τις διατάξεις αυτές (άρθρο 1, παρ. 1, Π∆270/81) για την εκποίηση ή
εκµίσθωση της ακίνητης (άρθρα 186 και 192) και κινητής (άρθρο 199)
περιουσίας των ∆ήµων και Κοινοτήτων διεξάγονται από Επιτροπή, η οποία αποτελείται για τους ∆ήµους από το ∆ήµαρχο ως Πρόεδρο και δύο
(2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους. Ο ορισµός των Συµβούλων µε τους αναπληρωτές τους ενεργείται µε Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
ισχύει για ολόκληρο το έτος. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν παρουσία του
Προέδρου και όλων των µελών τους και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.
Προτείνω τον ορισµό των µελών της επιτροπής εκποίησης & εκµίσθωσης ακινήτων και πραγµάτων του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017
τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, ∆ηµοτικό σύµβουλο και 2) Βασιλική
Ψυχράµη, ∆ηµοτική Σύµβουλο, ως τακτικά µέλη της ανωτέρω επιτροπής
και ως αναπληρωµατικά µέλη αυτών τους δηµοτικούς συµβούλους
κ.κ.:1) Μαρία Παπαχριστοπούλου, και 2) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο.
- Ως Γραµµατέα της εν λόγω επιτροπής προτείνεται η δηµοτική
υπάλληλος κα Γεωργία Μεντζελοπούλου µε αναπληρώτρια την κα Αναστασία Τσερεντζούλια του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Π.∆. 270/81, τις διατάξεις των άρθρων 186, 192 & 199 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας
και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
κατά πλειοψηφία,
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Αποφασ ί ζ ε ι
Τον ορισµό των Μελών της Επιτροπής του άρθρου 1 του Π.∆.
270/81 (όργανα διενέργειας δηµοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, µίσθωση ή εκµίσθωση των ακινήτων και κινητών πραγµάτων του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το έτος 2017, Πρόεδρος της οποίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.270/81 είναι ο κ. ∆ήµαρχος και η οποία αποτελείται από
τους κατωτέρω ∆ηµοτικούς Συµβούλους:
Α.- Τακτικά Μέλη τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ.:
1) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου
Β.- Αναπληρωµατικά Μέλη τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ.:
1) Μαρία Παπαχριστοπούλου
2) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο
- Oρίζει ως Γραµµατέα της εν λόγω επιτροπής την δηµοτική υπάλληλο κα Γεωργία Μεντζελοπούλου µε αναπληρώτρια την κα Αναστασία
Τσερεντζούλια, του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 19/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 20
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)

2

Για το αντικείµενο: «Oρισµός επιτροπής επίλυσης δια συµβιβασµού
φορολογικών διαφορών του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει
ως εξής:
«Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν 1080/80, οι οποίες
διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο 5 του Ν 1406/83 και τροποποιήθηκαν
µε το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν 2307/95, συνιστάται σε κάθε ∆ήµο ή Κοινότητα επιτροπή συµβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών
και αµφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή µειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώµατος, εισφοράς, αντιτίµου προσωπικής εργασίας και προστίµου µεταξύ
∆ήµου ή Κοινότητας ή συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων και φορολογουµένων. Η επιτροπή συγκροτείται κάθε χρόνο µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και αποτελείται από δύο δηµοτικούς συµβούλους και
ένα φορολογούµενο δηµότη, ο οποίος επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του
από τον κατάλογο των φορολογούµενων. Ο πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση συγκρότησης. Χρέη
γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί ∆ηµοτικός ή Κοινοτικός υπάλληλος
που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια απόφαση.
1) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, δηµοτικό σύµβουλο, ως Πρόεδρο µε
αναπληρωτή του την δηµοτική σύµβουλο κα Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου.
2) Μαρία Παπαχριστοπούλου ∆ηµ. Σύµβουλο, ως Αντιπρόεδρο µε
αναπληρωτή τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Ευστράτιο Βαρδάκη.
3) ∆ηµήτριο Σωτηρόπουλο, δηµότη ως µέλος.
4) Βασίλειο Κωστάρα, δηµότη ως αναπληρωµατικό µέλος και
β) Προτείνω ως Γραµµατέα της Επιτροπής την δηµοτική υπάλληλο
κα Ευφροσύνη Ανδριοπούλου µε αναπληρώτρια την κα Αργυρούλα Παπασηµακοπούλου, δηµοτική υπάλληλο του Tµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας .
H αποζηµίωση των ιδιωτών-µελών της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται στην υπ’αριθ.70576/18-7-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και συγκεκριµένα στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά συνεδρίαση και µέχρι
πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας , αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν
2307/95 και την παρ.3β του άρθρου 17 του Ν 3491/2006, καθώς την
υπ’αριθ.70576/18-7-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ, πλην του δηµοτικού
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συµβούλου κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
α) Τον ορισµό των µελών για την συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης δια συµβιβασµού φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων για
τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή µείωσης οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώµατος, εισφοράς, και προστίµου µεταξύ ∆ήµου και φορολογουµένων, για το έτος 2017, αποτελούµενη από τους κ.κ. :
1) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, δηµοτικό σύµβουλο, ως Πρόεδρο µε
αναπληρωτή του την δηµοτική σύµβουλο κα Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου.
2) Μαρία Παπαχριστοπούλου ∆ηµ. Σύµβουλο, ως Αντιπρόεδρο µε
αναπληρωτή τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Ευστράτιο Βαρδάκη.
3) ∆ηµήτριο Σωτηρόπουλο, δηµότη ως µέλος.
4) Βασίλειο Κωστάρα, δηµότη ως αναπληρωµατικό µέλος και
β) Ορίζει ως Γραµµατέα της Επιτροπής την δηµοτική υπάλληλο κα
Ευφροσύνη Ανδριοπούλου µε αναπληρώτρια την κα Αργυρούλα Παπασηµακοπούλου, δηµοτική υπάλληλο του Tµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας .
γ) H αποζηµίωση των ιδιωτών-µελών της παραπάνω επιτροπής καθορίζεται στην υπ’αριθ.70576/18-7-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και συγκεκριµένα στο ποσό των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά συνεδρίαση και µέχρι
πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 20/ 2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 23
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός µελών επιτροπής σύνταξης Κτηµατολογίου για το έτος 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που
έχει ως εξής:
«Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.3463/2006
(∆.Κ.Κ) οι ∆ήµοι οφείλουν να καταρτίζουν Κτηµατολόγιο των ακινήτων
τους.
Στους ΟΤΑ που προκύπτουν από συνένωση άλλων ΟΤΑ, το κτηµατολόγιο αποτελείται από το σύνολο των κτηµατολογίων των καταργηθέντων ∆ήµων και Κοινοτήτων, τα οποία αποτελούν τµήµατα του ενιαίου
κτηµατολογίου αυτών. Στο κτηµατολόγιο καταχωρείται:
α) η περιγραφή και το είδος του ακινήτου, β) η τοποθεσία, γ) η έκταση και τα όρια των ακινήτων καθώς και το σχετικό τοπογραφικό ή
πρόχειρο σχεδιάγραµµα, δ) η χρονολογία της αποκτήσεώς του και οι τίτλοι ιδιοκτησίας, ε) άλλα δικαιώµατα, που τυχόν υπάρχουν και οι σχετικοί
τίτλοι και στ) η κατά προσέγγιση αξία του ακινήτου.
Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται επιτροπή ως εξής: Στους ∆ήµους
που έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία, από δύο (2) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από αυτό και
ένα Μηχανικό ή Υποµηχανικό της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας, που ορίζεται στη συνέχεια µε απόφαση ∆ηµάρχου.
Όταν πρόκειται για την καταχώρηση στο κτηµατολόγιο, ακινήτου
που βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, στην επιτροπή µετέχει ένα µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο
Πρόεδρος του οικείου τοπικού Συµβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παρακαλείται
να ορίσει δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους ως µέλη της Επιτροπής Σύνταξης
του Κτηµατολογίου, ο ένας εκ των οποίων θα µετέχει στην επιτροπή για
την καταχώρηση στο Κτηµατολόγιο, ακινήτου που βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια δηµοτικού διαµερίσµατος .
Για το λόγο αυτό προτείνω ως µέλη της Επιτροπής Σύνταξης του
Κτηµατολογίου, από τους παρακάτω ∆ηµοτικούς Συµβούλους :1) κ. Αθανάσιο Μεντζελόπουλο και 2) κα Μαρία Παπαχριστοπούλου, ∆ηµοτική Σύµβουλο, ως τακτικά Μέλη της Επιτροπής και 1) κ. Γεώργιο Μεντζελόπουλο και 2) κα ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, ως αναπληρωµατικά
µέλη της Επιτροπής.
Το πρώτο δε τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος, θα µετέχει στην
Επιτροπή και για την καταχώρηση ακινήτου που βρίσκεται στην εδαφική
περιφέρεια των δηµοτικών και τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας..
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
3

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση και
τη πρόταση του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.3463 /2006 (∆.Κ.Κ), «περί κατάρτισης από τους ∆ήµους
Κτηµατολογίου των ακινήτων τους, πλην του δηµοτικού συµβούλου
κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Τον ορισµό των Μελών της Επιτροπής Σύνταξης του Κτηµατολογίου του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος 2017, η οποία έχει ως παρακάτω:
Α.- Τακτικά Μέλη τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ.:
1) Aθανάσιο Μεντζελόπουλο, και
2) Μαρία Παπαχριστοπούλου,
B- Αναπληρωµατικά Μέλη τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ.:
1) Γεώργιο Μεντζελόπουλο,

και

2) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
Το πρώτο δε τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος, θα µετέχει στην
Επιτροπή και για την καταχώρηση ακινήτου που βρίσκεται στην εδαφική
περιφέρεια των δηµοτικών και τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς και ο Πρόεδρος του οικείου συµβουλίου της ∆ηµοτικής ή
Τοπικής Κοινότητας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 23/2017
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 28
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)
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Για το αντικείµενο: « Ορισµός µελών οργάνου για την εκτέλεση
των διοικητικών πράξεων και το κλείσιµο των άνευ αδείας ίδρυσης και
λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
που έχει ως εξής:
«Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν.3463/06 ∆.Κ.Κ.,
πρέπει να οριστεί το αρµόδιο "Όργανο" που θα προβαίνει στην εκτέλεση
των διοικητικών πράξεων και τη σφράγιση των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και
αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς στην περίπτωση που δεν έχει
συσταθεί δηµοτική αστυνοµία.
Εισηγούµαι λοιπόν να απαρτίζεται από έναν (1) ∆ηµοτικό Σύµβουλο µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι θα οριστούν από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και δύο (2) διοικητικούς υπαλλήλους και από έναν (1) υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας µε τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι θα οριστούν µε απόφαση του ∆ηµάρχου.
Προτείνω δε τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ.:1) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή την κα Βασιλική Ψυχράµη, δηµοτική σύµβουλο, για το έτος 2017.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια o κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 80 του Ν.3463/06 ∆.Κ.Κ, καθώς την ανάγκη για τον ορισµό µελών
του αρµοδίου οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το
κλείσιµο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Αιγιαλείας, πλην του δηµοτικού
συµβούλου κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Τον ορισµό του αρµοδίου οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιµο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστηµάτων & επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017, το οποίο αποτελείται από τους δηµοτικούς συµ3

βούλους κ.κ : Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή του την κα Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου.
Στο αρµόδιο όργανο θα συµµετέχουν δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι
και ένας (1) υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, οι οποίοι θα οριστούν µε απόφαση του κ.∆ηµάρχου Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 28/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 29
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός µέλους του ∆.Σ., ως προέδρου, µε
τον αναπληρωτή του και ενός υπαλλήλου, ως γραµµατέα, στα Α/θµια
Συµβούλια Επιθεώρησης Κινηµατογράφων – θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωση κοινού για το έτος 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΑΝ 445/37, του άρθρου 1 του ΑΝ 446/1937 και του άρθρου 1 του από 7/18.8.52 Β./∆/τος ,
για τα κέντρα διασκέδασης εν γένει χώρων συγκέντρωσης κοινού που
θέλουν να αναπτύξουν πάνω από 200 καθίσµατα θα πρέπει να γνωµοδοτεί η αρµόδια επιτροπή για να εφοδιάζονται µε την απαραίτητη άδεια λειτουργίας.
Οµοίως σας υπενθυµίζουµε ότι σύµφωνα µε τις αριθ.∆ΙΑ∆Π/Α
/13639 /16-6-2003 (ΦΕΚ 736/Β/19-6-2006) και 29563/29-12-2006 (ΦΕΚ
1943/29-12-2006) ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣ∆∆Α-ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ∆ΗΜ. ΤΑΞΗΣ, η επιθεώρηση των θεάτρων, κινηµατογράφων, κέντρων διασκέδασης κ.τ.λ , γίνεται κάθε τρία (3) χρόνια.
Πρέπει να ορίσουµε µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως τακτικό µέλος το οποίο θα ασκεί χρέη Προέδρου
µε το αναπληρωµατικό µέλος αυτού, καθώς και έναν υπάλληλο του ∆ήµου Αιγιαλείας που θα ασκεί χρέη γραµµατέα.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι να ορισθούν ως τακτικό µέλος
η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, που θα
εκτελεί χρέη ως Προέδρου, µε αναπληρωτή τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο
κ.Βασίλειο Θεοφ.Χριστόπουλο, για να εκπροσωπούν τον ∆ήµο Αιγιαλείας στο Α/θµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Κιν/φων-Θεάτρων κ.λ.π .
Επίσης προτείνω να ορισθεί ο δηµοτικός υπάλληλος κ.Αριστοµένης
Σταµατόπουλος για να εκτελεί χρέη γραµµατέα της εν λόγω επιτροπής
µε αναπληρωτή του την κα Κωνσταντίνα Τζίφα.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του, τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ΑΝ 445/37, του άρθρου 1 του ΑΝ 446/1937 καθώς του άρθρου 1 του
από 7/18.8.52 Β./∆/τος, καθώς τις αριθ.∆ΙΑ∆Π/Α /13639 /16-6-2003
(ΦΕΚ 736/Β/19-6-2006) και 29563/29-12-2006 (ΦΕΚ 1943/29-12-2006)
ΚΥΑ των Υπουργών ΕΣ∆∆Α-ΥΓΕΙΑΣ-ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και
∆ΗΜ. ΤΑΞΗΣ, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
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από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Τον ορισµό της κας Βασιλικής Ψυχράµη -Σταυροπούλου, ∆ηµοτικής Συµβούλου, ως τακτικό µέλος που θα εκτελεί χρέη Προέδρου, µε
αναπληρωτή της, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, για να εκπροσωπούν τον ∆ήµο Αιγιαλείας στο Α/θµιο Συµβούλιο Επιθεώρησης Κιν/φων - Θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωσης κοινού, για το έτος 2017.
- Xρέη γραµµατέα της εν λόγω επιτροπής θα εκτελεί ο δηµοτικός
υπάλληλος κ. Αριστοµένης Σταµατόπουλος, µε αναπληρωτή του η κα
Κωνσταντίνα Τζίφα, δηµοτική υπάλληλος του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων, Προστασίας Καταναλωτών
& Απασχόλησης & Τουρισµού της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 29/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 30
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)
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Για το αντικείµενο: « Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου επιχειρήσεων υπηρεσιών διαδικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ για το έτος 2017».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με τις διατάξεις του Ν. 3037/2002 (ΦΕΚ 174 Α΄) και της µε αριθ.
1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26-11-2003 (ΦΕΚ 1827 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), µας ανατέθηκε η χορήγηση αδειών λειτουργίας
επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου.
Στις διατάξεις της παραπάνω Κ.Υ.Α., προβλέπεται ότι για τη χορήγηση της αιτούµενης άδειας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνει υπόψη,
εκτός της προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών, και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2, του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης
(παρ. 4 άρθρου 2 ίδιας απόφασης).
Η παρ. 2 του άρθρου 1 χωρίζεται σε δύο περιπτώσεις Α και Β. Οι
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περ. Α είναι εύκολο να ελεγχθούν
από την αρµόδια υπηρεσία µας, καθώς αφορούν δικαιολογητικά που
πρέπει να µας προσκοµίσουν οι ενδιαφερόµενοι. Οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στις περ. Β, απαιτούν την επιτόπια εξέταση της επιχείρησης, καθώς αναφέρουν:
Ο χώρος για τον οποίο αιτείται η άδεια λειτουργίας επιχείρησης
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου πρέπει:
1. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο.
2. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από µία (1) αίθουσες, να επικοινωνούν οι αίθουσες αυτές µεταξύ τους ελεύθερα και να µην µπορούν να
αποµονωθούν µε οποιοδήποτε τρόπο, προκειµένου να είναι ευεπιτήρητες.
3. Η κύρια είσοδος του χώρου να είναι και η έξοδός του, να βρίσκεται
επί δηµόσιας οδού και να µην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος, που να
οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δηµόσιο χώρο, πλην της εξόδου κινδύνου.
4. Εφόσον πρόκειται για «αµιγή επιχείρηση», αυτή να παρέχει αµιγώς
υπηρεσίες διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριµένη χρήση γης.
5. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών, να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα µε την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ», καθώς και µε ταυτόσηµη ένδειξη ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυµεί ο επιχειρηµατίας.
6. Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών, να είναι αναρτηµένες
σε εµφανή σηµεία, δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, διαστάσεων
0,30Χ0,60 µ., και µε ευδιάκριτα κεφαλαία γράµµατα, µε την ένδειξη
«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ».
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Μετά από τα παραπάνω αναφερόµενα και προκειµένου να είναι δυνατή η έκδοση των παραπάνω αδειών, εισηγούµαι όπως το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο αποφασίσει, τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου των παραπάνω
προϋποθέσεων της Κ.Υ.Α.
Το έργο της επιτροπής θα είναι, ο επιτόπιος έλεγχος της επιχείρησης
του αιτούντος και η υποβολή σχετικής έκθεσης µε τις διαπιστώσεις της,
αν δηλαδή πληρούνται ή όχι οι αναφερόµενες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α.
Η θετική έκθεση της Επιτροπής θα αποτελεί εκτός των άλλων δικαιολογητικών, στοιχείο χορήγησης της αιτούµενης άδειας και θα αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας µας.
Σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης, επειδή δεν τηρείται κάποια από τις
παραπάνω αναφερόµενες προϋποθέσεις, παρακαλούµε να εξουσιοδοτήσετε την αρµόδια υπηρεσία µας, όπως καλεί τον ενδιαφερόµενο να συµµορφωθεί µε τις υποδείξεις της επιτροπής, διαφορετικά δεν θα εισηγείται
τη χορήγηση της αιτούµενης άδειας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα επιστρέφει τον υποβληθέντα φάκελο.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω τη συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής η οποία θα αποτελείται από τους κ.κ. :
α) Bασίλειο Γεωργ. Χριστόπουλο, δηµοτικό σύµβουλο ,
β) Κων/νο ∆ιαµαντόπουλο, δηµ. υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και
γ) Παναγιώτη Κανελλή, δηµοτικό υπάλληλο του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 3037/2002
(ΦΕΚ 174 Α΄), καθώς και τις υπ’ αριθ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26-112003 (ΦΕΚ 1827 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.), περί χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή
ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας
και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Α) Την σύσταση επιτροπής ελέγχου ευεπιτήρητου των επιχειρήσεων προσφοράς Υπηρεσιών ∆ιαδικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου Αιγιαλείας, για το έτος 2017, η οποία αποτελείται από
τους κ.κ. :
α) Bασίλειο Γεωργ. Χριστόπουλο, δηµοτικό σύµβουλο, ως Προέδρου της Επιτροπής.
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β) Κων/νο ∆ιαµαντόπουλο, δηµοτικό υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και
γ) Παναγιώτη Κανελλή, δηµοτικό υπάλληλο της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 1 περ. β της 1107414/ 1491/Τ. & Ε.Φ./26-11-2003 Κ.Υ.Α
είναι ο επιτόπιος έλεγχος της επιχείρησης του αιτούντος και η υποβολή
σχετικής έκθεσης µε τις διαπιστώσεις της, αν δηλαδή πληρούνται ή όχι οι
αναφερόµενες προϋποθέσεις της Κ.Υ.Α., οι οποίες είναι:
1. Να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο.
2. Εφόσον διαθέτει περισσότερες από µία (1) αίθουσες, να επικοινωνούν οι αίθουσες αυτές µεταξύ τους ελεύθερα και να µην µπορούν
να αποµονωθούν µε οποιοδήποτε τρόπο, προκειµένου να είναι ευεπιτήρητες.
3. Η κύρια είσοδος του χώρου να είναι και η έξοδός του, να βρίσκεται επί δηµόσιας οδού και να µην υπάρχει άλλη είσοδος ή έξοδος,
που να οδηγεί σε άλλο ανεξάρτητο ιδιωτικό ή δηµόσιο χώρο, πλην
της εξόδου κινδύνου.
4. Εφόσον πρόκειται για «αµιγή επιχείρηση», αυτή να παρέχει αµιγώς
υπηρεσίες διαδικτύου και να είναι σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η συγκεκριµένη χρήση γης.
5. Στην κύρια είσοδο των επιχειρήσεων αυτών, να αναρτάται υποχρεωτικά πινακίδα µε την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ», καθώς και µε ταυτόσηµη ένδειξη
ξενόγλωσση, εφόσον το επιθυµεί ο επιχειρηµατίας.
6. Εντός των αιθουσών των επιχειρήσεων αυτών, να είναι αναρτηµένες σε εµφανή σηµεία, δύο (2) τουλάχιστον πινακίδες, διαστάσεων
0,30Χ0,60 µ., και µε ευδιάκριτα κεφαλαία γράµµατα, µε την ένδειξη «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ».
Η θετική έκθεση της Επιτροπής, που αποτελεί, εκτός των άλλων
δικαιολογητικών, στοιχείο χορήγησης της αιτούµενης άδειας, να αναφέρεται και στη σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου για
την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών
∆ιαδικτύου.
Β) Την εξουσιοδότηση της αρµόδιας Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας για την χορήγηση της σχετικής άδειας σε περίπτωση αρνητικής έκθεσης της παραπάνω επιτροπής, λόγω µη τήρησης των προαναφεροµένων προϋποθέσεων να καλεί τον ενδιαφερόµενο να συµµορφωθεί µε τις
υποδείξεις της επιτροπής, διαφορετικά να µην εισηγείται τη χορήγηση
της αιτούµενης άδειας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας και να επιστρέφει τον υποβληθέντα φάκελο στον αιτούντα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 30/2017
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 31
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)

2

Για το αντικείµενο: «Ορισµός µελών για την συγκρότηση της
Α/θµιας Επιτροπής Σταυλισµών και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων
για το έτος 2017».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Προκειµένου να εκδοθεί απόφαση του κ. Περιφερειάρχη ∆υτ.
Ελλάδος σύµφωνα µε τον Ν.1579/85 (ΦΕΚ 217/Α ,για την συγκρότηση
της Α΄θµιας επιτροπής σταυλισµών και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων
θα πρέπει να ορίσουµε δύο µέλη τακτικό και αναπληρωµατικό για την
Α΄θµια επιτροπή µε απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου.
Προτείνω ως µέλη της παραπάνω Α΄θµιας επιτροπής τους παρακάτω δηµοτικούς συµβούλους , ως εξής:
1) κα Bασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, ως τακτικό µέλος
2) κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλο, ως αναπληρωµατικό µέλος.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τον Ν.1579/1985, καθώς επίσης
και την υπ’ αριθ. Υ1β / 2000/95 Υγειονοµική ∆ιάταξη, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να ορίσει ως µέλη στην Α/θµια Επιτροπή σταυλισµών και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017,
τους παρακάτω δηµοτικούς συµβούλους κ.κ. :
1. Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, ως τακτικό µέλος &
2. Παναγιώτη Μαρινόπουλο, ως αναπληρωµατικό µέλος..
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 31/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 32
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)

2

Για το αντικείµενο: «Ορισµός µελών για την συγκρότηση της
Β/θµιας Επιτροπής Σταυλισµών και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων
για το έτος 2017».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό όγδοο (28 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που
έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Προκειµένου να εκδοθεί απόφαση του κ.Περιφερειάρχη ∆υτ. Ελλάδος για την συγκρότηση της Β/θµιας επιτροπής σταυλισµών και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, που αφορά την εδαφική περιφέρεια του
∆ήµου Αιγιαλείας, θα πρέπει να ορισθούν δύο (2) µέλη τακτικό και αναπληρωµατικό µε απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου.
Στην Β/θµια επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων σταυλισµού ζώων και
επεξεργασίας ζωικών προϊόντων, ως τακτικό µέλος σύµφωνα µε τον
Ν.1579/85 είναι ο ∆ήµαρχος και ως αναπληρωµατικό µέλος προτείνω
την κα Βασιλική Ψυχράµη, δηµοτική σύµβουλος.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του τον Ν.1579/1985 καθώς επίσης
και την υπ’ αριθ. Υ1β/2000/95 Υγειονοµική ∆ιάταξη, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την
παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να ορίσει ως µέλη της Β/θµιας Επιτροπής σταυλισµών και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων του ∆ήµου Αιγιαλείας για το έτος 2017, τους
παρακάτω:
1) κ.Αθανάσιο Παναγόπουλο, ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, ως τακτικό µέλος, &
2) κα Βασιλική Ψυχράµη -Σταυροπούλου, δηµοτική σύµβουλο , ως
αναπληρωµατικό µέλος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 32 /2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
30 Ιανουαρίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 33
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 Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 13) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 14) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 15) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 16) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
17) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18) Νικόλαο Θανασούλια, 19) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 20) Γεώργιο Γιοβά, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο,25)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις τριάντα
(30) του µηνός Ιανουαρίου 2017, 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.2469/26-012017, 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.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Περλέγκας,
Τ.Κ.Καµαρών, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας,3) Αναστάσιος
Μούσκας, Τ.Κ.Νικολαιίκων, 4) Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ.Σελινούντα
5) Παναγιώτης Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας, 6) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 7) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ :1)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 2) Ευστράτιος Βαρδάκης, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Τοµαράς,5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος & 6) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 2 έως και 58)
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Για το αντικείµενο: «Oρισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Αιγιαλείας ως
µέλους Επιτροπής για την εκτίµηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω µεταδοτικών νοσηµάτων, για το έτος 2017 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό ένατο (29ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει
ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το αρ.15 της ΚΥΑ 2725/81140/27-10-2015 (ΦΕΚ
1560 τ.Β΄), πρέπει να συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή εκτίµησης της µοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν και να αποτελείται από:
1. Έναν κτηνίατρο της αρµόδιας τοπικής Κτηνιατρικής Αρχής.
2. Έναν Γεωπόνο του αρµόδιου Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
3. Έναν εκπρόσωπο της Τοπικής ∆ηµοτικής Αρχής ως µέλος µε τον
αναπληρωτή του.
Η εν λόγω επιτροπή έχει ως έργο την εκτίµηση της µοναδιαίας αξίας των ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω µεταδοτικών νοσηµάτων.
Κατόπιν των ανωτέρω, Εισηγούµαι
Τον ορισµό του κ. Βασιλείου Γεωρ. Χριστόπουλου, δηµοτικό σύµβουλο, ως εκπρόσωπο (τακτικό µέλος) του ∆ήµου Αιγιαλείας και τον
κ. Νικόλαο Θανασούλια, δηµοτικό σύµβουλο, ως αναπληρωτή του
προκειµένου να συσταθεί η ανωτέρω επιτροπή
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του το αρ.15 της ΚΥΑ 2725/
81140/27-10-2015 (ΦΕΚ 1560 τ.Β΄), πλην του δηµοτικού συµβούλου κ.
Χρ. Λαϊνά που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96
του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι
κ.κ. 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας και 3) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά
από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Τον ορισµό του κ. Βασιλείου Γεωρ. Χριστόπουλου, δηµοτικό σύµβουλο, ως εκπρόσωπο του ∆ήµου Αιγιαλείας και τον κ. Νικόλαο Θανασούλια, δηµοτικό σύµβουλο, ως αναπληρωτή του, προκειµένου να συσταθεί η Επιτροπή για την εκτίµηση της εν ζωή αξίας ζώων που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω µεταδοτικών νοσηµάτων, για το έτος 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 33/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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