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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 ∆εκεµβρίου 2017

Απόφαση 654
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Γεώργιο Ντίνο, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι
(20) ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.41126/15.12.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
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Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693)
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Για το αντικείµενο: «Τροποποίηση-Συµπλήρωση της υπ’ αριθ.535/
2017 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «Μεταβολές των
Σχολικών Μονάδων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2018-2019».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
652/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε
κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας
Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως
εξής:
«Με την υπ’ αριθ.535/2017 απόφαση του ∆. Συµβουλίου Αιγιαλείας, αποφασίστηκε να µην υπάρξει οποιασδήποτε µεταβολή στις σχολικές µονάδες Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της αρµοδιότητάς µας για
το σχολικό έτος 2018-2019 πλην των περιπτώσεων:
α)Συγχώνευση του 5ου 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου και του 6ου 1/θ
Νηπιαγωγείου Αιγίου σε 5ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγίου.
β)Κατάργηση του 7ου 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου καθώς και
γ)Την επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.429/2017 απόφασης του ∆.
Συµβουλίου Αιγιαλείας που αφορούσε την Αναστολή της εφαρµογής της
αριθ.71336/∆4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575 Τ.Β) Υπουργικής Απόφασης µε
θέµα «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Β/θµιας Εκπ/σης» κατά το µέρος που αφορά στη συγχώνευση του ΓΕΛ Αιγείρας µε το ΓΕΛ Ακράτας,
της ∆/νσης ∆Ε Αχαΐας, της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Α/θµιας &
Β/θµιας εκπαίδευσης ∆. Ελλάδας.
Σύµφωνα όµως µε το υπ’ αριθ.πρωτ.13395/15-12-2017 έγγραφο
της Περ/κής ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης Αχαΐας, προτείνονται επίσης οι παρακάτω συµπληρωµατικές µεταβολές για το σχ. έτος 2018-19.
1.Προαγωγή του Ειδικού Ν/Γ Αιγίου από 1/θ σε 2/θ
•
Ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών το προηγούµενο σχολικό έτος
ήταν 7 µαθητές, ενώ το τρέχον σχ. έτος είναι 6 µαθητές.
•
Το σχ. έτος 2018-19 προβλέπεται να φοιτήσουν περίπου 8 µαθητές.
•
Η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
2.Προαγωγή του 1ου Ειδικού ∆.Σ. Αιγίου από 5/θ σε 6/θ
•
Ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών το προηγούµενο σχολικό έτος
ήταν 27 µαθητές, ενώ το τρέχον σχ. έτος είναι 28 µαθητές.
•
Το σχ. έτος 2018-19 προβλέπεται να φοιτήσουν περίπου 27 µαθητές.
•
Η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
3.Προαγωγή του 8ου Νηπιαγωγείου Αιγίου από 1/θ σε 2/θ
•
Ο αριθµός των φοιτούντων µαθητών το προηγούµενο σχολικό έτος
ήταν 25 µαθητές, ενώ το τρέχον σχ. έτος είναι 26 µαθητές.
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•
τές.
•

Το σχ. έτος 2018-19 προβλέπεται να φοιτήσουν περίπου 26 µαθη-

Η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
4.Υποβιβασµός του ∆.Σ. ∆ιακοπτού από 12/θ σε 10/θ
•
Λόγω µείωσης των φοιτούντων µαθητών.
•
Ο αριθµός φοιτούντων µαθητών κατά το σχολικό έτος 2016-17 ήταν 181 και το τρέχον σχ. έτος φοιτούν 157 µαθητές.
•
Εκτιµώµενος αριθµός µαθητών για το σχ. έτος 2018-19 είναι περίπου 154 µαθητές.
5.Υποβιβασµός του ∆.Σ. Αιγείρας από 7/θ σε 6/θ
•
Λόγω µείωσης των µαθητών.
•
Ο αριθµός φοιτούντων µαθητών κατά το σχολικό έτος 2016-17 ήταν 125 και το τρέχον σχ. έτος φοιτούν 120 µαθητές.
•
Εκτιµώµενος αριθµός µαθητών για το σχ. έτος 2018-19 είναι περίπου 120 µαθητές.
6.Υποβιβασµός του 10ου ∆.Σ. Αιγίου από 10/θ σε 9/θ
•
Λόγω µείωσης των µαθητών.
•
Ο αριθµός φοιτούντων µαθητών κατά το σχολικό έτος 2016-17 ήταν 165 και το τρέχον σχ. έτος φοιτούν 157 µαθητές.
•
Εκτιµώµενος αριθµός µαθητών για το σχ. έτος 2018-19 είναι περίπου 157 µαθητές.
7.Υποβιβασµός του ∆.Σ. Ελίκης από 7/θ σε 6/θ
•
Λόγω µείωσης των µαθητών.
•
Ο αριθµός φοιτούντων µαθητών κατά το σχολικό έτος 2016-17 ήταν 109 και το τρέχον σχ. έτος φοιτούν 102 µαθητές.
•
Εκτιµώµενος αριθµός µαθητών για το σχ. έτος 2018-19 είναι περίπου 102 µαθητές.
8.Υποβιβασµός του ∆.Σ. Αβύθου από 9/θ σε 8/θ
•
Λόγω µείωσης των µαθητών.
•
Ο αριθµός φοιτούντων µαθητών κατά το σχολικό έτος 2016-17 ήταν 152 και το τρέχον σχ. έτος φοιτούν 140 µαθητές.
•
Εκτιµώµενος αριθµός µαθητών για το σχ. έτος 2018-19 είναι περίπου 140 µαθητές.
9.Συγχώνευση του 7ου 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου και του 3ου 2/θ
Νηπιαγωγείου Αιγίου σε 3ο 3/θ Νηπιαγωγείο Αιγίου
•
Το 3ο 2/θ Ν/Γ Αιγίου κατά το σχ. έτος 2017-18 λειτουργεί µε τρία
τµήµατα (δύο πρωινά µε 49 νήπια-προνήπια και ένα προαιρετικό ολοήµερο µε 49 νήπια-προνήπια, ενώ το 7ο 1/θ Νηπιαγωγείο Αιγίου βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας για τρία σχολικά έτη (από το 2015-16 λόγω
έλλειψης µαθητών.
•
Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις είναι συνολικά 4.

4

Α∆Α: 6Β51Ω6Χ-Α49
ο

•
Το νέο σχολείο (µε ονοµασία 3 Νηπιαγωγείο Αιγίου) θα λειτουργήσει µε τρία πρωινά τµήµατα και ένα τµήµα ολοήµερου, δηλ. µε 4 εκπαιδευτικούς.
•
Η στέγαση είναι εξασφαλισµένη.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύµφωνα µε τον Ν.1566/1985 άρθρο 50
παρ.3 και το άρθρο 11 του Ν.1966/1991, όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011, καθώς και µε το µε το υπ’ αριθ.
πρωτ.13395/15-12-2017 έγγραφο της Περ/κής ∆/νσης Α/θµιας Εκπ/σης
Αχαΐας και την προγενέστερη απόφαση 535/2017 του ∆. Συµβουλίου, εισηγούµαι προς το ∆.Σ Αιγιαλείας όπως γνωµοδοτήσει θετικά
α)ως προς τις ανωτέρω µεταβολές των σχ. µονάδων της Α/θµιας
Εκπ/σης Αιγιαλείας που αφορούν την
1.Προαγωγή του Ειδικού Ν/Γ Αιγίου από 1/θ σε 2/θ.
2.Προαγωγή του 1ου Ειδικού ∆.Σ. Αιγίου από 5/θ σε 6/θ.
3.Προαγωγή του 8ου Νηπιαγωγείου Αιγίου από 1/θ σε 2/θ.
4.Συγχώνευση του 7ου 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου και του 3ου 2/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου σε 3ο 3/θ Νηπιαγωγείο Αιγίου.
β)δεν συναινούµε στην υποβάθµιση των ανωτέρω ∆. Σχολείων που
αφορούν τον
1.Υποβιβασµό του ∆.Σ. ∆ιακοπτού από 12/θ σε 10/θ.
2.Υποβιβασµό του ∆.Σ. Αιγείρας από 7/θ σε 6/θ.
3.Υποβιβασµό του 10ου ∆.Σ. Αιγίου από 10/θ σε 9/θ.
4.Υποβιβασµό του ∆.Σ. Ελίκης από 7/θ σε 6/θ.
5.Υποβιβασµό του ∆.Σ. Αβύθου από 9/θ σε 8/θ.
που προτείνονται διότι, παρά το γεγονός ότι τα σηµερινά στοιχεία που αναφέρονται δείχνουν µείωση του µαθητικού δυναµικού, τα µελλοντικά
στοιχεία που προκύπτουν κατόπιν έρευνας, δείχνουν αυξητική τάση των
µαθητών για το σχ. έτος 2018-19. Επίσης διαφωνούµε κάθετα µε την
µείωση των θέσεων των Εκπαιδευτικών λειτουργών.
Τέλος ο υποβιβασµός των σχολικών µονάδων αποτελεί επίθεση
στο µορφωτικό δικαίωµα των πολιτών και προκαλεί αντιδράσεις από γονείς, εκπαιδευτικούς και µαθητές, καθώς υποβαθµίζει ακόµα περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία».
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.535/
2017 προηγούµενη απόφασή του, που αφορούσε την τροποποίηση της
υπ’ αριθ.429/2017 όµοιας σχετικά µε τις µεταβολές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας
για το σχολικό έτος 2018-2019, την ανάγκη εκ νέου τροποποίησης-συµπλήρωσής της, κατόπιν του υπ’ αριθ.πρωτ.13395/15.12.2017 εγγράφου
της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την
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ανάγκη ισχύς της αναστολής εφαρµογής της υπ’ αριθ.71336/∆4/24.06.
2011 (Φ.Ε.Κ.1575/τ.Β/27.06.2011) Απόφασης Υπουργείου Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, περί «Συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», κατά το µέρος που αφορά τη συγχώνευση του Γ.Ε.Λ. Αιγείρας µε το Γ.Ε.Λ. Ακράτας και την ονοµασία του
σε Γ.Ε.Λ. Ακράτας, της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Αχαΐας της Περιφερειακής
∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής
Ελλάδος, δεδοµένου ότι οι συγχωνεύσεις και οι υποβιβασµοί αποτελούν
επίθεση στο µορφωτικό δικαίωµα και προκαλούν αντιδράσεις από γονείς,
εκπαιδευτικούς και µαθητές, υποβαθµίζοντας ακόµα περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία και τις τοπικές κοινωνίες, το υπ’ αριθ.πρωτ.
154110/∆1/18.09.2017 έγγραφο του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, 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 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 είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Ευστράτιος
Βαρδάκης, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος και 8)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση-συµπλήρωση της υπ’ αριθ.535/2017 απόφασής
του, η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
1)Τη µεταβολή των κατωτέρω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 2018-2019:
Α)Συγχώνευση των:
-Πέµπτου (5ου) 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου και του έκτου (6ου) 1/θ
Νηπιαγωγείου Αιγίου, σε πέµπτο (5ο) 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγίου.
-Εβδόµου (7ου) 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου και του τρίτου (3ου) 2/θ
Νηπιαγωγείου Αιγίου σε τρίτο (3ο) 3/θ Νηπιαγωγείο Αιγίου.
Β)Κατάργηση του εβδόµου (7ου) 1/θ Νηπιαγωγείου Αιγίου.
Γ)Προαγωγή των:
-Ειδικού Νηπιαγωγείου Αιγίου από 1/θ σε 2/θ.
-Πρώτου (1ου) Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου από 5/θ σε 6/θ.
-Ογδόου (8ου) Νηπιαγωγείου Αιγίου από 1/θ σε 2/θ.
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Α∆Α: 6Β51Ω6Χ-Α49

2)∆εν συναινεί στην υποβάθµιση των κάτωθι ∆ηµοτικών Σχολείων:
-∆ιακοπτού, από 12/θ σε 10/θ.
-Αιγείρας από 7/θ σε 6/θ.
-∆έκατου (10ου) ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου από 10/θ σε 9/θ.
-Ελίκης, από 7/θ σε 6/θ.
-Αβύθου, από 9/θ σε 8/θ.
3)Να µην υπάρξει καµία µεταβολή στις Σχολικές Μονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Αιγιαλείας για το σχολικό έτος 20182019.
4)Την αναστολή εφαρµογής της υπ’ αριθ.71336/∆4/24.06.2011
(Φ.Ε.Κ.1575/τ.Β/27.06.2011) Απόφασης Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου
Μάθησης & Θρησκευµάτων, περί «Συγχώνευσης Σχολικών Μονάδων
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης», κατά το µέρος που αφορά τη συγχώνευση του Γ.Ε.Λ. Αιγείρας µε το Γ.Ε.Λ. Ακράτας και την ονοµασία του σε
Γ.Ε.Λ. Ακράτας, της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. Αχαΐας της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος και για το σχολικό έτος 2018-2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 654/2017.
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
20 ∆εκεµβρίου 2017

Αριθ. Απoφ.: 662
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15)
Βασίλειο Θ.Χριστόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο
Θανασούλια, 18) Γεώργιο Ντίνο, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27) Χρήστο Λαϊνά και
28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
του µηνός ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 41126/15-12-2017, η
οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07.
06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, 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) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4) Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσα
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)
Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφές χρεών από τέλη ΤΑΠ της ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας
διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.
652/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε
κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου
Γιοβά, η οποία έχει ως εξής :
« Κε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Έχουν υποβληθεί αιτήσεις φορολογούµενων στην υπηρεσία µας από
βεβαιώσεις ∆ηµοτικών τελών όπως παρακάτω αναφέρονται, µε τις οποίες
ζητούν τη διαγραφή τους σε κάθε µία από τις περιπτώσεις αυτές.
Παρακαλώ όπως θέσετε θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε
το άρθρο 174 παρ.1β,γ και δ του Ν.3463/2006 στον οποίο προβλέπετε ότι
όταν οι οφειλέτες του ∆ήµου δεν έχουν καθόλου περιουσία , είναι αγνώστου διαµονής και η επιδίωξη της εισπράξεως δεν έφερε κανένα αποτέλεσµα επί τρία χρόνια αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν
τα κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες µπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν µέρει.
Επίσης διαγραφή χωρεί όταν η εγγραφή έγινε κατά τρόπο προφανώς
λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογούµενου ή όταν έγινε λανθασµένη εγγραφή ή πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο
είδος εσόδου ή το ίδιο πρόσωπο.
Σύµφωνα µε την παρ.2 του ίδιου άρθρου η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
1.Τσεκούρας Ανδρέας του Βλάσιου
∆ιαγραφή του ποσού των 5,51€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2012 για οικόπεδο
984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών
∆ιαγραφή του ποσού των 4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2013 για οικόπεδο
984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών
∆ιαγραφή του ποσού των 4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2014 για οικόπεδο
984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών
∆ιαγραφή του ποσού των 4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για οικόπεδο
984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών
∆ιαγραφή του ποσού των 4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για οικόπεδο
984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών
∆ιαγραφή του ποσού των 4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για οικόπεδο
984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών
Με το άρθρο 24 παρ.7 του Ν.2130/93 τα ακίνητα για τα οποία υφίσταται
απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης , σύµφωνα µε τον ισχύοντα Πολεοδοµικό Σχεδιασµό καθώς και µε το υπ.αρίθµ.πρωτ.2487/24-8-2017 έγγραφο
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της ∆/νσης υπηρεσίας ∆όµησης δεν είναι δυνατή η χορήγηση οικοδοµικών
αδειών δόµησης σε οικισµούς που έχουν κριθεί µεταφερόµενοι λόγω κατολίσθησης.
Μετά την ανωτέρω διαγραφή δεν θα εκδοθεί ΤΑΠ για το οικόπεδο
των 984,50τ.µ. από το έτος 2018 έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης οικοδοµικών αδειών στους οικισµούς της Τοπ.Κοιν.Αιγών που
έχουν κριθεί µεταφερόµενοι λόγω κατολίσθησης.
2.Οικονόµου Παναγιώτα του Χαριλάου
Α)Κτίσµατα
∆ιαγραφή του ποσού των 7,37€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2012 για κτίσµα
36,06τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 5,90€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2013 για κτίσµα
36,06τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 5,90€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2014 για κτίσµα
36,06τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 5,90€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για κτίσµα
36,06τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 5,53€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για κτίσµα
36,06τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 5,53€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για κτίσµα
36,06τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 28,19€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2012 για κτίσµα
137,90τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 22,55€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2013 για κτίσµα
137,90τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 22,55€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2014 για κτίσµα
137,90τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 22,55€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για κτίσµα
137,90τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 21,14€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για κτίσµα
137,90τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 21,14€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για κτίσµα
137,90τ.µ.
Προσκόµισε αντίγραφο της άδειας οικοδοµής η οποία έχει εκδοθεί
29/9/2005, η τελευταία αναθεώρηση φέρει την ηµεροµηνία 26/3/2015 και
ο 1ος λογαριασµός της ∆ΕΗ φέρει την ηµεροµηνία 21/4/2015.Σύµφωνα µε
το Ν.2130/93 τα ακίνητα που απαλλάσσονται του τέλους ακίνητης περιουσίας είναι τα κτίσµατα οικοδοµής για µία 7ετία από τη χορήγηση της οικοδοµικής άδειας καθώς και τα κτίσµατα οικοδοµής πέραν της 7ετίας τα οποία δεν έχουν αποπερατωθεί. Μετά τις ανωτέρω διαγραφές από το έτος
2018 δεν θα εκδοθεί ΤΑΠ για τα κτίσµατα των 36,06τ.µ. και 137,90τ.µ.
εφόσον προκύπτει από τον λογαριασµό της ∆ΕΗ ότι πληρώνει ΤΑΠ για
174τ.µ.(36,06+137,90=173,96τ.µ.)
Β)Οικόπεδα
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∆ιαγραφή του ποσού των 24,53€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2012 για οικόπεδο
320τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2013 για οικόπεδο
320τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2014 για οικόπεδο
320τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για οικόπεδο
320τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για οικόπεδο
320τ.µ.
∆ιαγραφή του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για οικόπεδο
320τ.µ.
Προσκόµισε αντίγραφο του Ε9 της φορολογικής της δήλωσης από την οποία προκύπτει ότι η έκταση του οικοπέδου είναι 426,50τ.µ. και όχι
320τ.µ. που αρχικώς είχε δηλώσει στην υπηρεσία µας. Επίσης προσκοµίστηκε από τη µηχανικό Μ.Οικονοµοπούλου βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι η υπολειπόµενη δόµηση είναι 203,30τ.µ.Σύµφωνα µε το
Ν.2130/93 θα λαµβάνεται υπόψη µόνο η αξία του οικοπέδου για τις οικοδοµές που ανεγείρονται µέσα στην 7ετία από την έκδοση της άδειας οικοδοµής και δεν έχουν αποπερατωθεί. Εποµένως µετά τις ανωτέρω διαγραφές θα πρέπει να βεβαιωθεί ΤΑΠ 1)για οικόπεδο εκτάσεως 426,50τ.µ. για
τα έτη 2012,2013,2014 και 1/1/2015-20/04/2015 και 2)για οικόπεδο
203,30τ.µ. για 21/04/2015-31/12/2015 , 2016 , 2017. Τέλος από το έτος
2018 θα βεβαιώνεται ΤΑΠ µόνο για την υπολειπόµενη δόµηση των
203,30τ.µ.
3.Κωλέτσης Παναγιώτης του Αποστόλου
∆ιαγραφή του ποσού των 24,32€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για οικόπεδο
495τ.µ. , του ποσού των 24,32€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για οικόπεδο
495τ.µ. και του ποσού των 13,54€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για οικόπεδο
495τ.µ. , διότι χρεώθηκε ΤΑΠ για ολόκληρη την επιφάνεια του οικοπέδου
ενώ θα έπρεπε να χρεωθεί σύµφωνα µε το Ν.2130/93 την υπολειπόµενη
δόµηση των 98,29τ.µ. από 11/6/2015 λόγω ηλεκτροδότησης της οικοδοµής. Μετά τη διαγραφή αυτή να βεβαιωθεί ΤΑΠ από το έτος 2018 για την
υπολειπόµενη δόµηση των 98,29τ.µ. ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας κ. Γεωργίου Γιοβά και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 652/2017 απόφαση
του, περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων, το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, τις καρτέλες των παραπάνω φορολογουµένων, τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ.7 του Ν.2130/93, του άρθρου 174 παρ.1β,γ και δ του Ν. 3463/2006
∆.Κ.∆ καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/
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Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3) Ευστράτιος Βαρδάκης, 4) Χρήστος Γούτος, 5) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 7) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 8) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος
Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εγκρίνει τις διαγραφές χρεώσεων από τέλη ΤΑΠ στους παρακάτω
φορολογουµένους της ∆.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ως εξής :
1.Τσεκούρας Ανδρέας του Βλάσιου :
∆ιαγραφή του ποσού των 5,51€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2012 για οικόπεδο
984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών, του ποσού των 4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2013 για οικόπεδο 984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών,του ποσού των
4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2014 για οικόπεδο 984,50τ.µ. στην
Τοπ.Κοιν.Αιγών, του ποσού των 4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για οικόπεδο 984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών, του ποσού των 4,41€ από τέλη
ΤΑΠ έτους 2016 για οικόπεδο 984,50τ.µ. στην Τοπ.Κοιν.Αιγών,του ποσού
των 4,41€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για οικόπεδο 984,50τ.µ. στην
Τοπ.Κοιν.Αιγών
Μετά την ανωτέρω διαγραφή δεν θα εκδοθεί ΤΑΠ για το οικόπεδο
των 984,50τ.µ. από το έτος 2018 έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης οικοδοµικών αδειών στους οικισµούς της Τοπ.Κοιν.Αιγών που
έχουν κριθεί µεταφερόµενοι λόγω κατολίσθησης.
2.Οικονόµου Παναγιώτα του Χαριλάου :
Α)Κτίσµατα
∆ιαγραφή του ποσού των 7,37€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2012 για κτίσµα
36,06τ.µ., του ποσού των 5,90€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2013 για κτίσµα
36,06τ.µ., του ποσού των 5,90€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2014 για κτίσµα
36,06τ.µ., του ποσού των 5,90€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για κτίσµα
36,06τ.µ., του ποσού των 5,53€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για κτίσµα
36,06τ.µ., του ποσού των 5,53€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για κτίσµα
36,06τ.µ.,του ποσού των 28,19€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2012 για κτίσµα
137,90τ.µ.,του ποσού των 22,55€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2013 για κτίσµα
137,90τ.µ.,του ποσού των 22,55€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2014 για κτίσµα
137,90τ.µ.,του ποσού των 22,55€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για κτίσµα
137,90τ.µ.,του ποσού των 21,14€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για κτίσµα
137,90τ.µ.,του ποσού των 21,14€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για κτίσµα
137,90τ.µ.
Μετά τις ανωτέρω διαγραφές από το έτος 2018 δεν θα εκδοθεί ΤΑΠ
για τα κτίσµατα των 36,06τ.µ. και 137,90τ.µ. εφόσον προκύπτει από τον
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λογαριασµό της ∆ΕΗ ότι πληρώνει ΤΑΠ για 174τ.µ. (36,06+ 137,90 =
173,96τ.µ.)

Β)Οικόπεδα
∆ιαγραφή του ποσού των 24,53€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2012 για οικόπεδο
320τ.µ., του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2013 για οικόπεδο
320τ.µ., του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2014 για οικόπεδο
320τ.µ., του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για οικόπεδο
320τ.µ., του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για οικόπεδο
320τ.µ., του ποσού των 19,62€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για οικόπεδο
320τ.µ.
Mετά τις ανωτέρω διαγραφές θα πρέπει να βεβαιωθεί ΤΑΠ 1) για οικόπεδο εκτάσεως 426,50τ.µ. για τα έτη 2012,2013,2014 και 1/1/201520/04/2015 και 2)για οικόπεδο 203,30τ.µ. για 21/04/2015-31/12/2015,
2016 , 2017. Τέλος από το έτος 2018 θα βεβαιώνεται ΤΑΠ µόνο για την
υπολειπόµενη δόµηση των 203,30τ.µ.
3.Κωλέτσης Παναγιώτης του Αποστόλου:
∆ιαγραφή του ποσού των 24,32€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2017 για οικόπεδο
495τ.µ., του ποσού των 24,32€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2016 για οικόπεδο
495τ.µ. και του ποσού των 13,54€ από τέλη ΤΑΠ έτους 2015 για οικόπεδο
495τ.µ., διότι χρεώθηκε ΤΑΠ για ολόκληρη την επιφάνεια του οικοπέδου
ενώ θα έπρεπε να χρεωθεί σύµφωνα µε το Ν.2130/93 την υπολειπόµενη
δόµηση των 98,29τ.µ. από 11/6/2015 λόγω ηλεκτροδότησης της οικοδοµής.
Μετά τη διαγραφή αυτή να βεβαιωθεί ΤΑΠ από το έτος 2018 για την
υπολειπόµενη δόµηση των 98,29τ.µ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 662/2017
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
20 ∆εκεµβρίου 2017

Αριθ. Απoφ.: 663
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θ.Χριστόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)
Νικόλαο Θανασούλια, 18) Γεώργιο Ντίνο, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Χρήστο Λαϊνά και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις είκοσι (20) του µηνός ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ. 41126/15-12-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, 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) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4) Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)
Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693 )
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Για το αντικείµενο: «Παράταση σύµβασης για τον «Τακτικό έλεγχο
των οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση 2016 ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας
διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 652/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος
των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Κων/νου
Μανέτα, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 638/2016 απόφαση του ∆ηµάρχου
Αιγιαλείας περί ορισµού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεις 2015-2016 .
Την από 19/10/2016 υπεγράφη το υπ’ αριθµ. πρωτ. 33669 συµφωνητικό µεταξύ του κ. ∆ηµάρχου Αιγιαλείας και της εταιρείας «Σ.Ο.Λ.
Α.Ε.» για ποσό 24.800,00 ευρώ µε ηµεροµηνία περαίωσης της σύµβασης
την 28/12/2017.
Μετά τα παραπάνω και κατόπιν της υπ΄αριθµ.41361/2017 αίτησης της ανωτέρω εταιρείας.
Παρακαλούµε όπως παραταθεί η υπ’ αριθµ. πρωτ.33669 σύµβαση
για χρονικό διάστηµα τριών µηνών έως και 31/03/2018 για την χρήση
2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προϊσταµένου του Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου, Μισθοδοσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας
και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 652/2017 απόφασή του, περί έγκρισης
ή µη του κατεπείγοντος των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων, την υπ’
αριθ. 638/2016 απόφαση του κ. ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, «περί ορισµού ορκωτού ελεγκτή λογιστή», το υπ’ αριθµ. πρωτ. 33669/19-10-2016 συµφωνητικό µεταξύ του κ. ∆ηµάρχου Αιγιαλείας και της εταιρείας «Σ.Ο.Λ.
Α.Ε.», την υπ’ αριθµ. 41361/2017 αίτηση της ανωτέρω εταιρείας, τις διατάξεις του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3) Ευστράτιος
Βαρδάκης, 4) Χρήστος Γούτος, 5) Βασίλειος Θ.Χριστόπουλος, 6) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 7) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 8) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος
3

Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την παράταση της υπ΄αριθµ.πρωτ.33669/19-10-2016
Σύµβασης µεταξύ του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου Αιγιαλείας και της εταιρείας « Σ.Ο.Λ. Α.Ε.», για χρονικό διάστηµα τριών (3)
µηνών έως και 31/03/2018, για «Τακτικό έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για την χρήση 2016 ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 663/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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Α∆Α: 6ΨΣΓΩ6Χ-Ε28

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 ∆εκεµβρίου 2017

Απόφαση 665
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Γεώργιο Ντίνο, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι
(20) ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.41126/15.12.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, 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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Α∆Α: 6ΨΣΓΩ6Χ-Ε28

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693)
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Α∆Α: 6ΨΣΓΩ6Χ-Ε28

Για το αντικείµενο: «Λήψη απόφασης για την παράταση του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέµα εκτός Ηµερήσιας
∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.652/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, η οποία λήφθηκε κατά την ίδια συνεδρίαση, περί έγκρισης ή µη του κατεπείγοντος
των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το Άρθρο 71 του N.4445/2016, ΦΕΚ 236Α/19-122016, το Πρόγραµµα «Στέγαση και Επανένταξη», όπως ορίζεται στην
∆28/οικ.31354/2352/2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Α∆Α: 6ΒΝΛΛ-ΣΨΚ), η οποία εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.4052/2012 (Α’ 41),
παρατείνεται έως τις 31/12/2017. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής
της συνέχισης του Προγράµµατος καθορίζονται στην υπ’ αριθ.∆23/οικ.
20171/1040, ΦΕΚ 1602Β/10-05-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Επίσης στον ν.4506/2017 (ΦΕΚ τ.Α 191/12-12-2017 ) στο άρθρο 71
του ν. 4445/2016 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:
«5. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη»,
που παρατάθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος µέχρι τις 31.12.2017,
παρατείνεται από τη λήξη του µέχρι τις 31.3.2018. Η ισχύς της υπ’ αριθ.
∆23/οικ.20171/1040/2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1602) και των ήδη συναφθεισών, δυνάµει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προγραµµατικών συµβάσεων, παρατείνεται αυτοδίκαια, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,
έως τις 31.3.2018.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών επαναπροσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών για τη στέγαση, επιµόρφωση και την επαγγελµατική επανένταξη αστέγων, καθώς και οµάδων-στόχων των αστέγων, καθορίζονται οι δυνητικά ωφελούµενοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραµµα, ο αριθµός των ωφελουµένων, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράµµατος, οι παρεχόµενες υπηρεσίες, τα στάδια του προγράµµατος, το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηµατοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή της παρούσας. Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4052/
2012 (Α’ 41) εφαρµόζονται αναλόγως συµπληρωµατικά.
7. Με την αυτή απόφαση της παραγράφου 6 ή όµοια δύναται να ανατίθεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού
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(Ε.Ι.Ε.Α.∆.) του άρθρου 88 του ν.3996/2011 (Α’ 170) η υλοποίηση, η εκτέλεση και η διαχείριση των προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών της
παραγράφου 6 και να χρηµατοδοτείται για το σκοπό αυτόν µε τη µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από τις υφιστάµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισµό του. Οι αναγκαίοι πόροι δύναται να µεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
να εγγράφονται στον προϋπολογισµό του τελευταίου (Γενική Γραµµατεία
Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ε.Φ. 33-220). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχεδιασµού, υλοποίησης, εκτέλεσης,
χρηµατοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραµµάτων, δράσεων
και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του προγράµµατος».
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως δοθεί:
α)η σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. για την παράταση του προγράµµατος,
β)εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος ή ο νόµιµος εκπροσώπου του σε περίπτωση απουσίας του να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την συνέχιση και ολοκλήρωση του 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
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Βασιλείου Χριστόπουλου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.356/2017 προηγούµενη απόφασή του, περί έγκρισης
και υπογραφής της Προγραµµατικής Σύµβασης, η οποία εγκρίθηκε µε
την υπ’ αριθ.πρωτ.174398/25.09.2017, όµοια του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, την
ανάγκη παράτασης της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης, την υπ’ αριθ.πρωτ.∆28/οικ.31354/2352/15.09.2014 Πρόσκληση του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 29 του Ν.4052/2012 (Φ.Ε.Κ.41/τ.Α/01.
03.2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του
νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις», του άρθρου 71
του N.4445/2016, (Φ.Ε.Κ.236/τ.Α/19.12.2016) «Εθνικός Μηχανισµός
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Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθµίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρµοστικές διατάξεις του ν. 4387/ 2016 (Α’ 85) και άλλες διατάξεις», της υπ’ αριθ.∆23/οικ.20171/1040 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης-Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ.1602/τ.Β/10.05.2017)
«Καθορισµός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρµογής της συνέχισης του προγράµµατος Στέγαση και Επανένταξη», του δωδέκατου άρθρου του Ν.4506/2017 (Φ.Ε.Κ.191/τ.Α/12.12.2017) «Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού ∆ηµοσίου
στην πρόσβαση και χρήση της ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των
συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής
εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες
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 είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Ευστράτιος
Βαρδάκης, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 8)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την έγκριση παράτασης του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας» και της Προγραµµατικής Σύµβασης που
έχει υπογραφεί µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και
Ανθρώπινου ∆υναµικού και του ∆ήµου Αιγιαλείας, όπως αυτή εγκρίθηκε
µε την υπ’ αριθ.356/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, έως τις 31.03.2018.
2)Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ. Αθανασίου Παναγόπουλου ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε περίπτωση απουσίας του,
προκειµένου να προβεί σε όλες τις νόµιµες ενέργειες και την υπογραφή
κάθε σχετικού εγγράφου για την συνέχιση και ολοκλήρωση του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 665/2017.
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
20 ∆εκεµβρίου 2017

Απόφαση 667
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Γεώργιο Ντίνο, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι
(20) ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.41126/15.12.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, 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)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693)

2

Α∆Α: ΩΝ79Ω6Χ-715

Για το αντικείµενο: «Αποδοχή πίστωσης από Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδος και συγκεκριµένα από Ο.Π.Α.Α.Φ. 46.488,06 € για το έργο «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού Νοσοκοµείου του ∆ήµου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πρώτο (1ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, η οποία έχει ως εξής:
«Σε εκτέλεση της κατάθεσης της Περιφέρειας ∆υτ. Ελλάδος και
συγκεκριµένα από Ο.Π.Α.Α.Φ κατατέθηκαν στο λογαριασµό του ∆ήµου
µας στην Εθνική Τράπεζα ποσό 46.488,06 € για το έργο «∆ιαµόρφωση
περιβάλλοντα χώρου παλαιού Νοσοκοµείου του ∆ήµου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι:
Την αποδοχή της χρηµατοδότησης ποσού των 46.488,06 € για το
έργο «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού Νοσοκοµείου του ∆ήµου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας
∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του το από 01.12.2017 γραµµάτιο
είσπραξης, την ανάγκη αποδοχής της χρηµατοδότησης προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού Νοσοκοµείου του ∆ήµου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου», καθώς επίσης και
τις διατάξεις 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)∆ηµήτριος
Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Ευστράτιος
Βαρδάκης, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 7)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 8)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την αποδοχή χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα Ο.Π.Α.Α.Φ. της
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ποσού σαράντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα οκτώ ευρώ και έξι λεπτών (46.488,06 €) για το έργο «∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιού Νοσοκοµείου του ∆ήµου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 667/2017.
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
20 ∆εκεµβρίου 2017

Απόφαση 678
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο,
3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14)Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
15)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Γεώργιο Ντίνο, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο,
20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23)Χρήστο Γούτο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι
(20) ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.41126/15.12.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.
1
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Νικολαιίκων, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας, µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «∆ιαµόρφωση χώρου παιδικής
χαράς στην περιοχή ΕΚΑΜΕ Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.107/2017 Μελέτης µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή ΕΚΑΜΕ Αιγίου
του ∆ήµου Αιγιαλείας», όπως αυτή συντάχθηκε από τους κ.κ. Μαρία
Σταθούλια, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Ηλία Τσάκαλη Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Χρυσούλα Χρηστιά, Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως
εξής:
«Η παρούσα µελέτη του έργου «∆ιαµόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή του ΕΚΑΜΕ Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας», αφορά
στις απαιτούµενες εργασίες για την διαµόρφωση νέας παιδικής χαράς στη
θέση Καλλιθέα, δίπλα από το ΕΚΑΜΕ Αιγίου, επί της οδού Μητροπόλεως του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Ζητούµενο αυτής της µελέτης είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο
διαθέσιµος χώρος ώστε να αποτελέσει έναν παιχνιδότοπο ψυχαγωγίας
και µάθησης ικανό να προσελκύσει όλα τα παιδιά της πόλης, ανεξαρτήτως φύλου, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Η µελέτη έλαβε υπόψη τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των
Ο.Τ.Α. όπως αυτές καθορίζονται στην Υ.Α. 28492/2009 (Φ.Ε.Κ.931/Β/
2009) όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 27934/2014 (Φ.Ε.Κ.2029/
Β/2014) και την εγκύκλιο 44 (Α.Π.30681/2014)του ΥΠ.ΕΣ.
Οι τιµές του τιµολογίου της µελέτης είναι σύµφωνα µε τον Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων
(Αριθ.Απόφ.∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/Φ.Ε.Κ. Β 1746/19-05-2017).
Οι εργασίες που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου περιγράφονται
αναλυτικά στα άρθρα του τιµολογίου της µελέτης του έργου.
Το έργο προϋπολογισµού 58.870,97 € µε απαιτούµενη πίστωση
προς έγκριση 73.000,00 € (λόγω Φ.Π.Α.24% 14.129,03 €) θα εκτελεστεί
µε Ανοιχτό ∆ιαγωνισµό (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016) από
τον ∆ήµο Αιγιαλείας και θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµοτικούς Πόρους
2017-2018 & Πράσινο Ταµείο από τον Κ.Α.30-7322.011 του ∆ηµοτικού
προϋπολογισµού µε υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2017 συνολικού ποσού 45.000,00 €».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την Τεχνική
Έκθεση της υπ’ αριθ.107/2017 Μελέτης µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση χώρου
παιδικής χαράς στην περιοχή ΕΚΑΜΕ Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας», όπως αυτή συντάχθηκε από τους κ.κ. Μαρία Σταθούλια, Τ.Ε. Πολιτικών
Μηχανικών, Ηλία Τσάκαλη Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Χρυ3
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σούλα Χρηστιά, Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη εκτέλεσης του ανωτέρω έργου προκειµένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο ο διαθέσιµος χώρος και να
αποτελέσει έναν παιχνιδότοπο ψυχαγωγίας και µάθησης ικανό να προσελκύσει όλα τα παιδιά της πόλης, ανεξαρτήτως φύλου, ικανοτήτων και
δεξιοτήτων, καθώς επίσης και τις διατάξεις των υπ’ αριθ.28492/11.05.
2009 (Φ.Ε.Κ.931/τ.Β/18.05.2009) «Καθορισµός των προϋποθέσεων και
των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των
παιδικών χαρών των ∆ήµων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια», 18239/05.05.2014 (Φ.Ε.Κ.
1289/τ.Β/21.05.2014) «Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του
άρθρου 12 της αρ.28492/11-5-2009 (Φ.Ε.Κ. Β 931) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών» και 27934/11.07.2014 Αποφάσεων Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.2029/τ.Β/25.07.2014) «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β’ 931) απόφασής µας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ», της υπ’ αριθ.44/30681/07.08.2014
Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της 28492/2009 (Β’ 931) απόφασής µας περί οργάνωσης και
λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ», του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.
147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 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)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 6)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9)Νικόλαος Θανασούλιας, 10)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου και 11)Βασίλειος Τοµαράς, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου «∆ιαµόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή ΕΚΑΜΕ Αιγίου του ∆ήµου Αιγιαλείας».
2)Της υπ’ αριθ.107/2017 Μελέτης του έργου µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή ΕΚΑΜΕ Αιγίου του ∆ήµου
Αιγιαλείας», όπως αυτή συντάχθηκε από τους κ.κ. Μαρία Σταθούλια,
Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών, Ηλία Τσάκαλη Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Χρυσούλα Χρηστιά, Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
3)Του προϋπολογισµού του ανωτέρω έργου, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των εβδοµήντα τριών χιλιάδων ευρώ (73.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί από ∆ηµο4

Α∆Α: ΩΦ∆0Ω6Χ-ΒΗΟ

τικούς Πόρους 2017-2018 και το Πράσινο Ταµείο από τον Κ.Α.307322.011 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017,
µε υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2017 συνολικού ποσού 45.000,00 €.
4)Του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, το οποίο θα εκτελεστεί µε ανοικτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 678/2017.
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
20 ∆εκεµβρίου 2017

Αριθ. Απoφ.: 685
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θ.Χριστόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)
Νικόλαο Θανασούλια, 18) Γεώργιο Ντίνο, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Χρήστο Λαϊνά και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις είκοσι (20) του µηνός ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ. 41126/15-12-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4) Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)
Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693 )

2

Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού ως απόδοση δικαιώµατος κατάληψης περιπτέρου ετών 2014 έως 2017 κας Αικατερίνης Ραµπαβίλα ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση της κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, Προϊσταµένης της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Χρεώθηκε σε βάρος της κας ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ µε
αριθ. καρτ.: 112614, ποσό 288,00€ ως ΑΠΟ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ετών 2014 έως και 2017, ενώ σύµφωνα
µε σχετική βεβαίωση της Τεχνικής µας Υπηρεσίας Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (υπεύθυνη κα Λαλιώτη Αικ.) µε αριθ. πρωτ.: 36713/13-11-17 ο καταλαµβανόµενος χώρος ευρίσκεται εντός της απαλλοτριωµένης ζώνης
κατασκευής των ∆ηµοσίων έργων που εκτελούνται στην περιοχή και εποµένως θα πρέπει να διαγραφούν.
Εισηγούµαι:
Τη διαγραφή συνολικού ποσού 288,00€ (και αναλυτικά 72,00€
κατ’ έτος) από καρτέλα στο όνοµα κας ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
µε αριθ.: 112614». ως αχρεωστήτως επιβληθέντος δικαιώµατος κατάληψης περιπτέρου ετών 2014 έως και 2017 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταµένης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.
πρωτ.:36713/13-11-17Βεβαίωση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ( Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, κτιριακών υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων), την υπ’ αριθ.112614 καρτέλα της ανωτέρω φορολογουµένης, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ
87/τ. Α/ 07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας,2) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8) ∆ηµήτριος
Παναγιωτακόπουλος, 9) Νικόλαος Θανασούλιας, 10) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11) Βασίλειος Τοµαράς και 12) Γεώργιος Ντίνος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή του συνολικού ποσού των διακοσίων
ογδόντα οκτώ ευρώ (288,00€) και αναλυτικά 72,00€ κατ’ έτος, στο όνο3

µα της κας ΡΑΜΠΑΒΙΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ( αριθ.:112614 καρτέλας) ,
ως αχρεωστήτως επιβληθέντος δικαιώµατος κατάληψης περιπτέρου ετών
2014 έως και 2017.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 685/2017
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
20 ∆εκεµβρίου 2017

Αριθ. Απoφ.: 686
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θ.Χριστόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)
Νικόλαο Θανασούλια, 18) Γεώργιο Ντίνο, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Χρήστο Λαϊνά και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις είκοσι (20) του µηνός ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ. 41126/15-12-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, 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 ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4) Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)
Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού από πρόστιµο ΚΟΚ κ. Γεωργακόπουλου Ανδρέα του Γεωργίου ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε & κοι Σύµβουλοι,
Χρεώθηκε σε βάρος του κου ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
του Γεωργίου µε αριθ.καρτ.:60333, ποσό 34,50€ για παράβαση ΚΟΚ,
αριθ.: 8214000160808 του ΑΧΕ- 1714 ΙΧΕ, στις 31-10-2005. Προσκοµίστηκε όµως από τον ως άνω το διπλότυπο είσπραξης της Ταµειακής
Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, µε αριθ.: 892/ΣΕΙΡΑ Ε΄/9-11-2005, σύµφωνα
µε το οποίο το Πρόστιµο είχε καταβληθεί και εποµένως θα πρέπει να
προβούµε σε διαγραφή της συγκεκριµένης χρέωσης.
Εισηγούµαι:
Τη διαγραφή ποσού 34,50€ που είχε βεβαιωθεί σε βάρος του κου
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε αριθ. καρτ.:
60333, καθώς το ως άνω ποσό είχε καταβληθεί σύµφωνα µε το διπλότυπο είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας, µε αριθ.:
892/ΣΕΙΡΑ Ε΄/9-11-2005 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση της
∆ιευθύντριας Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 60333 καρτέλα του
ανωτέρω φορολογουµένου, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463
/2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ. Α/ 07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας,2) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 5) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 8)
∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9) Νικόλαος Θανασούλιας, 10)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, 11) Βασίλειος Τοµαράς και 12) Γεώργιος Ντίνος,
Oµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού των 34,50€ από πρόστιµο
παράβασης ΚΟΚ, του υπ’αριθ.ΑΧΕ-1714 Ι.Χ.Ε οχήµατος, που είχε βεβαιωθεί σε βάρος του κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ του Γεωργίου
(µε αριθ. καρτ.: 60333), διότι το ως άνω ποσό είχε καταβληθεί σύµφωνα
µε το αριθ.892/ΣΕΙΡΑ Ε΄/9-11-2005 διπλότυπο είσπραξης της Ταµειακής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 686/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
3
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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
20 ∆εκεµβρίου 2017

Αριθ. Απoφ.: 691
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)
∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7) Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 8) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11) Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 13) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 15) Βασίλειο Θ.Χριστόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)
Νικόλαο Θανασούλια, 18) Γεώργιο Ντίνο, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)
Χρήστο Λαϊνά και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα
στις είκοσι (20) του µηνός ∆εκεµβρίου 2017, ηµέρα Τετάρτη 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ.
πρωτ. 41126/15-12-2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/
2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, 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) Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 2)Αναστάσιος Μούσκας,
Τ.Κ. Νικολαιίκων,3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ. Τεµένης, 4) Ανδρέας
Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ευστράτιος Βαρδάκης και 2)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 2)
Αθανάσιος Μεντζελόπουλος και 3) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, κωλυόµενοι.
(αριθ.652 έως και 693 )
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Για το αντικείµενο: « ∆ιαγραφή ποσού τελών κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.∆ιακοπτού ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτούΑκράτας-Αιγείρας κ. Γεωργίου Γιοβά, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται
ολόκληρα ή εν µέρει:
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά
τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή
για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου.»
Κατόπιν των ανωτέρω ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία µας , διαπιστώθηκε η λανθασµένη εγγραφή των κατωτέρω περιπτώσεων και παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
να προβεί στην διαγραφή των παρακάτω µεταβολών των βεβαιωτικών
καταλόγων της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας
ως εξής :
1. ΦΟΥΚΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου να διαγραφούν 180 ευρώ
συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2016 , που έχουν χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους κοινοχρήστων χώρων & πρόστιµο Αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Ελαιώνα, λόγω λανθασµένης
χρέωσης διότι ο χώρος είναι ιδιωτικός και όχι του ∆ήµου. ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 114007 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου κ. Αντιδηµάρχου, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά
παραστατικά του αρµοδίου Γραφείο Εσόδων της ∆.Ε. ∆ιακοπτού και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας,2) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3) Χρήστος
Γούτος, 4) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 5) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 6) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 7) Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 8) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 9) Νικόλαος Θα3

νασούλιας, 10) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 11) Βασίλειος Τοµαράς και 12)
Γεώργιος Ντίνος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την διαγραφή του ποσού των εκατόν ογδόντα ευρώ
(180,00€) συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2016, που έχουν χρεωθεί
στους βεβαιωτικούς καταλόγους τέλους κοινοχρήστων χώρων & πρόστιµο Αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Ελαιώνα, σε βάρος του
κ.ΦΟΥΚΗ Νικολάου του Γεωργίου (µε αριθ. καρτέλας 114007), λόγω
λανθασµένης χρέωσης. διότι ο χώρος είναι ιδιωτικός και όχι του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 691/2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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