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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 286
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ή µη του κατεπείγοντος των εκτός
ηµερήσιας διάταξης θεµάτων».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, πριν από την εξέταση των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως
(αριθ.πρωτ. 14144/14-06-2018 Πρόσκλησης), ζητά από το Σώµα να κηρύξει κατεπείγοντα τα εξής θέµατα :
1. Στην αίτηση της Επιτροπής αγώνα για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας για συζήτηση α) της τροµοκρατικής επιχείρησης στους κατοίκους της περιοχής, για το άνοιγµα του ΧΥΤΑ και β) του σχεδίου της δηµοτικής αρχής για τη διαχείριση των απορριµµάτων και ειδικότερα όσον αφορά
τον ΧΥΤΑ Αιγείρας.
2. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο
κ. Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», καθώς επίσης και τo αριθ.7079/25-02-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει
Κηρύσσει τα παρακάτω δύο (2) θέµατα, ως κατεπείγοντα:
1. Στην αίτηση της Επιτροπής αγώνα για τον ΧΥΤΑ Αιγείρας για συζήτηση α) της τροµοκρατικής επιχείρησης στους κατοίκους της περιοχής, για το άνοιγµα του ΧΥΤΑ και β) του σχεδίου της δηµοτικής αρχής για τη διαχείριση των απορριµµάτων και ειδικότερα όσον αφορά
τον ΧΥΤΑ Αιγείρας. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία µε δεκαεπτά (17)
ψήφους υπέρ και δεκαπέντε (15) κατά ήτοι των κ.κ. ∆ηµοτικών Συµβούλων: 1)∆ηµητρίου Μπούνια (Προέδρου ∆. Σ.), 2)Βασιλικής Ψυχράµη, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλου, 4)Παναγιώτη Μαρινόπουλου, 5)
Βασιλείου Θ. Χριστόπουλου, 6)Περικλή Παπαγιαννακόπουλου, 7)
Γεωργίου Γιοβά, 8)∆ηµητρίου Καλαµίδα, 9)∆ηµητρίου Φιλιππάτου,
10)Θεοφάνη Σταυρόπουλου, 11)Βασιλείου Γ. Χριστόπουλου, 12)
Μαρίας Παπαχριστοπούλου, 13)Νικόλαου Θανασούλια, 14)Γεωργίου
Ντίνου και 15)Ευστράτιου Βαρδάκη.
2. Έγκριση τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Αιγιαλείας έτους 2018. Εγκρίθηκε οµόφωνα.
- Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 286/2018
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
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20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 304
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-
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σιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση µελέτης, προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών ατοµικής
προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας» και καθορισµό του τρόπου ανάθεσης».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Στο ∆ήµο µας υπάρχει ανάγκη να διενεργηθεί προµήθεια ειδών
Ατοµικής προστασίας για το έτος 2018 προκειµένου να παράσχει τα απαραίτητα µέσα Ατοµικής Προστασίας στο προσωπικό του και όπως αυτά
καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και συγκεκριµένα σύµφωνα µε
την Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, υπ’ αριθ.53361/2006 (Φ.Ε.Κ.1503/11-10-2006) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.ΤΤ 36586 (Φ.Ε.Κ.1323/30-07-2007), την οικ.
31119 (Φ.Ε.Κ.990/28-05-2008) και την υπ’ αριθ.57419/13-11-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, λαµβάνοντας υπόψη και την συλλογική σύµβαση εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ Π.Κ.8/31-01-11 Άρθρο 14 παράγραφοι
1 & 2.
Σύµφωνα µε 73/2018 µελέτη, η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 86.171,97 ευρώ µε Φ.Π.Α. Ταυτόχρονα για την
κάλυψη των έκτακτων αναγκών εργατών καθαριότητας και µέχρι την
ολοκλήρωση της 73/2018 µελέτης, µε την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης ποσού 24.781,40 ευρώ µαζί µε το ΦΠΑ προβήκαµε στην
προµήθεια συγκεκριµένων ειδών ατοµικής προστασίας. Συνεπώς θα πρέπει να διενεργηθεί ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισµός για την ανάθεσή
της.
Η δαπάνη της προµήθειας έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισµό του
έτους 2018 και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α:
Για τα µέσα ατοµικής προστασίας:
Κ.Α.
Ποσό
α) 10-6063.001 ποσού
800,00
β) 15-6063.001 ποσού
2.000,00
γ) 20-6063.001 ποσού
29.000,00
δ) 25-6063.001 ποσού
1.600,00
ε) 30-6063.001 ποσού
9.000,00
στ) 35-6063.001 ποσού
10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:
52.000,00
Για το γάλα:
α) 10-6063.002 ποσού
β) 15-6063.002 ποσού
γ) 20-6063.002 ποσού

4.000,00
10.000,00
23.000,00
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δ) 25-6063.002 ποσού
ε) 30-6063.002 ποσού
στ) 35-6063.002 ποσού
ΣΥΝΟΛΟ:

2.000,00
15.000,00
6.000,00
60.100,00

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη:
- όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010
- τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Καλείται να εγκρίνει:
- Την πραγµατοποίηση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Ειδών Ατοµικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας».
- Την υπ’ αρ. 73/2018 µελέτη της ανωτέρω προµήθειας.
- Τον προϋπολογισµό της µελέτης µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας» που ανέρχεται στο ποσό των
74.045,66 ευρώ, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση (λόγω ΦΠΑ)
ανέρχεται στο ποσό των 86.171,97 ευρώ.
Η εν λόγω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου
και θα βαρύνει αναλυτικά κατά είδος τους παρακάτω Κ.Α. του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018 ως εξής:
Κ.Α.10-6063.001, 15-6063.001, 20-6063.001, 25-6063.001, 306063.001, 35-6063.001 για τα µέσα ατοµικής προστασίας και τους Κ.Α.
10-6063.002, 15-6063.002, 20-6063.002, 25-6063.002, 30-6063.002, 356063.002 για το γάλα, µε συνολική πίστωση 86.171,97.
-Την ανάθεσή της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας» µε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, είτε για
το σύνολο των ζητούµενων ειδών είτε µιας ή περισσότερων οµάδας ειδών, δεδοµένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, κ. Αθανασίου Παναγόπουλου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ. 73/2018 Μελέτη µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας», την ανάγκη πραγµατοποίησης της εν
λόγω προµήθειας για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.53361/2006
(Φ.Ε.Κ.1503/τ.Β/11.10.2006) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης-Οικονοµίας και Οικονοµικών-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ.ΤΤ 36586 (Φ.Ε.Κ.1323/τ.Β/30.07.2007)
4
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«Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» όµοια, των Υφυπουργών Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης-Οικονοµίας
και Οικονοµικών-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, της υπ’ αριθ.οικ.31119 (Φ.Ε.Κ.990/τ.Β/28.05.2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή
µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής» Κ.Υ.Α. των Υφυπουργών Εσωτερικών-Οικονοµίας και
Οικονοµικών-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, της υπ’ αριθ.
57419/13.11.2008 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, των παρ.1 &
2 του άρθρου 14 της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ Π.Κ.8/
31.01.2011, 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)Γεώργιος Ντίνος, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Μαρία Τσουκαλά,
4)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 13)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Πραγµατοποίησης της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια Ειδών
Ατοµικής Προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας».
2)Της υπ’ αριθ. 73/2018 µελέτης της ανωτέρω προµήθειας.
3)Του προϋπολογισµού της παραπάνω µελέτης, ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των 74.045,66 €, µε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση (λόγω
Φ.Π.Α.) το ποσό των 86.171,97 €.
Η εν λόγω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του ∆ήµου
Αιγιαλείας και θα βαρύνει αναλυτικά κατά είδος τους παρακάτω Κ.Α.
προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2017, ως εξής:
Κ.Α.10-6063.001, 15-6063.001, 20-6063.001, 25-6063.001, 306063.001 & 35-6063.001 για τα µέσα ατοµικής προστασίας και τους
Κ.Α.10-6063.002, 15-6063.002, 20-6063.002, 25-6063.002, 306063.002 & 35-6063.002 για το γάλα, µε συνολική πίστωση 86.171,97 €.
4)Την ανάθεση της προµήθειας µε τίτλο: «Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ∆ήµου Αιγιαλείας» µε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, είτε για
5
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το σύνολο των ζητούµενων ειδών είτε µίας ή περισσότερων οµάδας ειδών, δεδοµένου ότι πρόκειται για διαιρετά είδη και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 304/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 309
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας:
«Καθαρισµός κοιτών ρεµάτων, χειµάρρων και ποταµών ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 πρέπει πριν την υπογραφή δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών, να τεκµηριώνεται η αδυναµία εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου και να καθορίζονται, ιδίως, το αντικείµενο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
Σύµφωνα µε την µελέτη 85/18 της τεχνικής υπηρεσίας η παροχή υπηρεσίας «Καθαρισµός κοιτών ρεµάτων, χειµάρρων και ποταµών Αιγιαλείας», αφορά στις απαιτούµενες ενέργειες για τον άµεσο καθαρισµό και
τη διευθέτηση ρεµάτων και ποταµών του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους 2018 µε σκοπό την θωράκιση και προστασία των ανθρώπινων κατασκευών και δραστηριοτήτων από τις συνέπειες έντονων
βροχοπτώσεων (θεοµηνίες).
Στις εργασίες καθαρισµού, διευθέτησης και εκβάθυνσης περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης (όσον αφορά στην διαχείριση των
φερτών υλών), οι εργασίες καθαρισµού από κορµούς δένδρων που έχουν
ξεριζωθεί και έχουν βρεθεί µέσα στην κοίτη των ρεµάτων και άλλων απορριµµάτων που παρεµποδίζουν την ροή ή αλλοιώνουν τις συνθήκες
στερεοπαροχής, και οι εργασίες καθαρισµού ή/και εκσκαφών που απαιτούνται για την εφαρµογή µέτρων προστασίας ή διευθέτησης υφιστάµενης υδραυλικής διατοµής.
Συγκεκριµένα, οι εργασίες που περιλαµβάνονται στην παρούσα υπηρεσία είναι οι εξής:
Καθαρισµός κοιτών ρεµάτων και ποταµών µε τα κάτωθι µηχανικά
µέσα (CPV :9091000-9):
α)Φορτωτή από 121 ΗΡ και άνω.
β)Εκσκαφέα-φορτωτή από 101 ΗΡ και άνω
γ)Ανατρεπόµενο φορτηγό παντός τύπου
δ)Ερπυστριοφόρο φορτωτή 101 HP και άνω
ε)Ερπυστριοφόρο εκσκαφέα 60 HP και άνω
Με την αρ.πρ.13451/6-6-2018 βεβαίωση του Τµήµατος τροχαίου
υλικού-καυσίµων, λιπαντικών & αποθήκης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών µε τα µηχανήµατα έργου και του χειριστές που είναι διαθέσιµα,
προκύπτει ότι το υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό (χειριστές µηχανηµάτων έργου) και µέσα (µηχανήµατα έργου, κ.τ.λ.) δεν επαρκούν για τον

3

Α∆Α: 6ΟΝΥΩ6Χ-7ΑΙ

άµεσο καθαρισµό κοιτών ρεµάτων χειµάρρων και ποταµών ∆ήµου Αιγιαλείας ή δεν είναι κατάλληλα για την συγκεκριµένη εργασία και είναι αναγκαία η ανάθεση των εν λόγω υπηρεσίας που δεν δύναται να εκτελεσθούν µε ιδία µέσα και προσωπικό, σε ιδιώτες χειριστές µηχανηµάτων
που διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, µέσα καθώς και την απαραίτητη εµπειρία.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της ανωτέρω εργασίας ανέρχεται
στο ποσό των 59.950,00 €, η δε απαιτούµενη πίστωση προς έγκριση ανέρχεται στο ποσό των 74.338,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%)
και θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ 30-6262.038 του προϋπολογισµού
έτους 2018 του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε χρηµατοδότηση από ∆ηµοτικούς
Πόρους.
Η ανωτέρω εργασία θα γίνει µε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116
και 117 και τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του α)την Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθ.85/2018 Μελέτης
που αφορά την υπηρεσία µε τίτλο: «Καθαρισµός κοιτών ρεµάτων, χειµάρρων και ποταµών ∆ήµου Αιγιαλείας», όπως αυτή συντάχθηκε από
την κα Αικατερίνη Λαλιώτη, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.13451/06.
06.2018 Βεβαίωση του Τµήµατος Τροχαίου Υλικού-Καυσίµων, Λιπαντικών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, γ)την ανάγκη εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας µε συνοπτικό διαγωνισµό λόγω αδυναµίας εκτέλεσής της µε ίδια µέσα, διότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος Αιγιαλείας
δεν επαρκούν για τον άµεσο καθαρισµό των κοιτών ρεµάτων, χειµάρρων
και ποταµών του ∆ήµου Αιγιαλείας, δ)τις διατάξεις του άρθρου 61 του
Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ.138/τ.Α/16.06.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ε)των άρθρων 116 και 117 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)», στ)του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.
2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ζ)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)Γεώργιος Ντίνος, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος,
8)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Αθανάσιος Μεντζελό-
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πουλος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14)Βασίλειος Τοµαράς και 15)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, ο οποίος δηλώνει «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου
96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε δέκα έξι (16) ψήφους υπέρ και
µίας (1) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση:
1)Αναγκαιότητας παροχής της υπηρεσίας µε τίτλο «Καθαρισµός
κοιτών ρεµάτων, χειµάρρων και ποταµών Αιγιαλείας», που αφορά όλες
τις απαιτούµενες ενέργειες για τον άµεσο καθαρισµό και τη διευθέτηση
ρεµάτων και ποταµών του ∆ήµου Αιγιαλείας, καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους 2018, µε σκοπό την θωράκιση και προστασία των ανθρώπινων κατασκευών και δραστηριοτήτων από τις συνέπειες έντονων βροχοπτώσεων
(θεοµηνίες), λόγω αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας από τα αρµόδια συνεργεία του ∆ήµου Αιγιαλείας, δεδοµένου ότι το εργατοτεχνικό προσωπικό και τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος δεν επαρκούν για τον άµεσο καθαρισµό των κοιτών ρεµάτων, χειµάρρων και ποταµών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
2)Του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας, η οποία θα εκτελεστεί µε συνοπτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
116 & 117 του Ν.4412/2016.
3)Του προϋπολογισµού της ανωτέρω υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (74.338,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.24%, που θα
βαρύνει τον Κ.Α.30-6262.038 προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2018 µε χρηµατοδότηση από δηµοτικούς πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 309/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 314
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου της κας Αθηνάς Ακαρέπη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό (30ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας, κ.
Γεωργίου Μπέσκου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 178 παρ.1 & 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06).
2. Του Ν.2307/1995.
3. Του Ν.∆.31/1968.
4. Του Α.Ν.263/1968.
5. Του Α.Ν.1539/1938.
6. Η από 27/09/2017 αίτηση καταγγελία.
7. Το υπ’ αριθ.147/09.03.2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆όµησης ∆ήµου
Αιγιαλείας και το επισυναπτόµενο σ’ αυτό τοπογραφικό διάγραµµα.
8. Τα υπ’ αριθ.1666/2.01.2018 και 6710/27.03.2018 έγγραφα της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 178 παρ.1 & 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06), ορίζονται τα εξής:
1. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν
και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή
και αποδοτικό.
………….
4. Η ακίνητη περιουσία των ∆ήµων και των Κοινοτήτων προστατεύεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης
περιουσίας του ∆ηµοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το δηµοτικό ή κοινοτικό Συµβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο ∆ήµαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας.
Με το Ν.∆.31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ»,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.2307/1995, επεκτάθηκε
η εφαρµογή του Α.Ν.1539/1938 «Περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων» και στους Ο.Τ.Α.
Στο άρθρο 2 του Α.Ν.263/1968, Τροποποίηση νοµοθεσίας περί
προστασίας δηµοσίων κτηµάτων, ορίζονται τα εξής: «Κατά του αυτογνωµόνως επιλαµβανοµένου οιουδήποτε δηµοσίου κτήµατος συντάσσεται
παρά του αρµοδίου Οικονοµικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούµενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται».
Και µε την παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.2307/1995 ορίζεται ότι «Το
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Α.Ν.263/1968, προκειµένου περί δηµοτικών και κοινοτικών κτηµάτων συντάσσεται από το δήµαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας
ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου».
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Κατόπιν των ανωτέρω και όπως πιστοποιείται υπάρχει κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου, στη συµβολή των οδών Ηροδότου και Ησιόδου,
έµπροσθεν του Ο.Τ. 282 του Σχ. Πόλης Καλλιθέας ∆εξαµενής Παγοποιείου του Αιγίου του ∆. Αιγιαλείας (Π.∆. 8-8-1995 ΦΕΚ 245/∆/1995)
από την κα Αθηνά Ακαρέπη.
Συγκεκριµένα, η κα Αθηνά Ακαρέπη κατασκεύασε εντός του κοινόχρηστου χώρου νότια της ιδιοκτησίας της, περιτοίχιση σε συνέχεια της
ήδη υπάρχουσας περιτοίχισης του οικοπέδου της και φύτευσε δένδρα εντός του εν λόγω τµήµατος του κοινόχρηστου χώρου.
Το ανωτέρω τοιχίο έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεµα συνολικού
µήκους 18,1µ. το οποίο προσδιορίζεται από τα επιµέρους τµήµατα µε
στοιχεία ΑΒ µήκους 3,60µ. µέσου ύψους 1,10µ., πλάτους 0,25µ., ΒΓ µήκους 3,95µ. µέσου ύψους 1,10µ., πλάτους 0,25µ. νότια του Ο.Τ. 282 σε
συνέχεια της περιτοίχισης του οικοπέδου της κας Αθηνάς Ακαρέπη, στην
συµβολή των οδών Ηροδότου και Ησιόδου.
Ο καταληφθείς χώρος είναι εµβαδού 39,28 τ.µ. και εµφαίνεται
στην από 05/03/2018 αποτύπωση της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης και το
µήκος του επίδικου τµήµατος εκτείνεται στο Α, Β, Γ, ∆, Ε.
Η κα Αθηνά Ακαρέπη εκλύθηκε νόµιµα από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου ώστε να προβεί σε καθαίρεση του ως άνω περιγραφόµενου τοιχίου και της βλάστησης που έχει φυτεύσει, ως εκ τούτου έως σήµερα δεν έχει προβεί σε καθαίρεση.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Συµβούλιο σας όπως αποφασίσει την έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου της κας Αθηνάς Ακαρέπη για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Γεωργίου Μπέσκου και έλαβε υπόψη του α)την υπ’ αριθ.πρωτ.3014/27.09.2017 αίτηση-καταγγελία, β)τα υπ’ αριθ.πρωτ.1666/22.01.2018 & 6710/27.03.2018 έγγραφα
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, γ)το υπ’ αριθ.
πρωτ.147/09.03.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης µε
τη συνηµµένη αποτύπωση καταληφθείσας επιφάνειας, δ)την ανάγκη διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από την κα Αθηνά Ακαρέπη στη συµβολή των οδών Ηροδότου & Ησιόδου
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, ε)το γεγονός ότι η
κα Ακαρέπη εκλύθηκε νόµιµα από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου
Αιγιαλείας προκειµένου να προβεί σε καθαίρεση του τοιχίου και της βλάστησης που έχει φυτεύσει, χωρίς όµως να έχει προβεί µέχρι σήµερα σε
καµία ενέργεια, στ)τις διατάξεις του Α.Ν.1539/1938 (Φ.Ε.Κ.488/τ.Α/29.
12.1938) «Περί προστασίας των ∆ηµοσίων κτηµάτων», ζ)του άρθρου 2
του Α.Ν.263/1968 (Φ.Ε.Κ.12/τ.Α/ 23.01.1968) «Περί τροποποιήσεως και
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συµπληρώσεως των διατάξεων περί δηµοσίων κτηµάτων», η)του Ν.∆.31/
1968 «Φ.Ε.Κ.281/τ.Α/02.12.1968) «Περί προστασίας της περιουσίας των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και ρυθµίσεως ετέρων τινών θεµάτων», θ)της παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.2307/1995 (Φ.Ε.Κ.113/τ.Α/15.
06.1995) «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ι)των παρ.1 & 4 του άρθρου 178 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ια)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)Γεώργιος Ντίνος, 2)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5)Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος, 6)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Αθανάσιος
Μεντζελόπουλος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14)Βασίλειος Τοµαράς και 15)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση διοικητικής αποβολής, λόγω αυθαίρετης κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου από την κα Αθηνά Ακαρέπη, εµβαδού 39,28 τ.µ.,
στη συµβολή των οδών Ηροδότου και Ησιόδου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, έµπροσθεν Ο.Τ.282 του Σχεδίου Πόλης
Καλλιθέας-∆εξαµενής-Παγοποιείου, όπως εµφαίνεται στην από 05.03.
2018 αποτύπωση καταληφθείσας επιφάνειας της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας
∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 314/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 315
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστων εδαφικών λωρίδων από τους κ.κ. α)Παπακωνσταντίνου Στράτο και β)Αλεξανδροπούλου Μαρία, επί της οδού
Κωνσταντινουπόλεως».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Γεωργίου Μπέσκου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 178 παρ.1 & 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06).
2. Του Ν.2307/1995.
3. Του Ν.∆.31/1968.
4. Του Α.Ν.263/1968.
5. Του Α.Ν.1539/1938.
6. Το υπ’ αριθ.1015/05-12-2016 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης.
7. Τα υπ’ αριθ.22434/13-7-2017 και 22433/13-7-2017 έγγραφα της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
8. Την υπ’ αριθ.548/10-03-2006 συµβολαιογραφική πράξη της συµβολαιογράφου Αιγίου Πολυξένης Γεωργίου Ζούµπου και το από
µηνός Νοεµβρίου 2005 επισυναπτόµενο σ’ αυτή τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Αντωνίου Καπαρού.
9. Την από 15-03-2006 βεβαίωση µεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας µε την οποία διαφαίνεται ότι το ανωτέρω συµβόλαιο µεταγράφτηκε στον αριθ.1482 τόµο µε αύξ. αριθµό 91.
10.Την υπ’ αριθ.655/12-09-2001 συµβολαιογραφική πράξη της συµβολαιογράφου Αιγίου κ. Μαρίας ∆ασκαλοπούλου την οποία συνοδεύει το από 22-08-2001 τοπογραφικό διάγραµµα του αρχιτέκτονα
µηχανικού Βασίλη Ρίτη, για την παραχώρηση τµήµατος οικοπέδου
σε κοινή χρήση.
11.Την από 24-09-2001 βεβαίωση µεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας µε την οποία διαφαίνεται ότι µεταγράφτηκε στον
αριθ.1366 τόµο µα αύξ. αριθµό 151373.
12.Το από 1874 Σχέδιο Πόλης Αιγίου.
13.Την µελέτη Αναθεώρησης του από 1874 Σχεδίου Πόλης Αιγίου.
Σύµφωνα µε το άρθρο 178 παρ.1 & 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/06), ορίζονται τα εξής:
1. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν
και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους µε τρόπο επιµελή
και αποδοτικό.
………….
4. Η ακίνητη περιουσία των ∆ήµων και των Κοινοτήτων προστατεύεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης
περιουσίας του ∆ηµοσίου, όπως κάθε φορά ισχύουν. Επί διοικητικής α-

3

Α∆Α: Ω∆ΦΝΩ6Χ-5Θ∆

ποβολής αποφαίνεται το δηµοτικό ή κοινοτικό Συµβούλιο, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο ∆ήµαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας.
Με το Ν.∆.31/1968 «Περί προστασίας της περιουσίας των ΟΤΑ»,
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.2307/1995, επεκτάθηκε
η εφαρµογή του Α.Ν.1539/1938 «Περί προστασίας των δηµοσίων κτηµάτων» και στους Ο.Τ.Α.
Στο άρθρο 2 του Α.Ν.263/1968, Τροποποίηση νοµοθεσίας περί
προστασίας δηµοσίων κτηµάτων, ορίζονται τα εξής: «Κατά του αυτογνωµόνως επιλαµβανοµένου οιουδήποτε δηµοσίου κτήµατος συντάσσεται
παρά του αρµοδίου Οικονοµικού Εφόρου Πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής, κοινοποιούµενον προς τον καθ’ ου απευθύνεται».
Και µε την παρ.12 του άρθρου 1 του Ν.2307/1995 ορίζεται ότι «Το
πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 2 του Α.Ν.263/1968, προκειµένου περί δηµοτικών και κοινοτικών κτηµάτων συντάσσεται από το δήµαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας
ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου».
Κατόπιν των ανωτέρω και όπως πιστοποιείται υπάρχει κατάληψη
παραχωρούµενων σε κοινή χρήση εδαφικών λωρίδων, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από τους: α)Αλεξανδροπούλου Μαρία και β)Στράτο Παπακωνσταντίνου.
Ειδικότερα:
Α)Ο κ. Στράτος Παπακωνσταντίνου είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου επί
της οδού Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος σύµφωνα µε την υπ’
αριθ.548/10-03-2006 συµβολαιογραφική πράξη της συµβολαιογράφου
Αιγίου Πολυξένης Γεωργίου Ζούµπου, παραχώρησε σε κοινή χρήση εδαφική λωρίδα. Η εν λόγω εδαφική λωρίδα διαφαίνεται στο από µηνός
Νοεµβρίου 2005 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Αντωνίου Καπαρού που συνοδεύει την ανωτέρω συµβολαιογραφική πράξη. Το ανωτέρω συµβόλαιο µεταγράφηκε στον αριθµό 1482 τόµο µε αύξοντα αριθµό 91, σύµφωνα µε την από 15-03-2006 βεβαίωση µεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας.
Η παραχώρηση αυτή έως σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί επί του εδάφους αφού εντός του παραχωρηθέντος τµήµατος του οικοπέδου επί της
οδού Κωνσταντινουπόλεως, υφίσταται µάντρα από τσιµεντόλιθους, ύψους 1,30µ. περίπου, καθώς επίσης και σιδερένια πόρτα.
Η καταληφθείσα επιφάνεια της λωρίδας αυτής είναι ογδόντα εννέα
και 0,72 τετραγωνικών µέτρων (89,72 τ.µ.) και εµφαίνεται στο από µηνός
Νοεµβρίου 2005 τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Αντωνίου Καπαρού µε την ένδειξη Ιβ και περικλείεται µε τους αριθµούς
201, 202, 17, 24, 19, 201.
Β)Η κα Μαρία Αλεξανδροπούλου είναι νυν ιδιοκτήτρια οικοπέδου
επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως. Προκάτοχος του οικοπέδου της κας
Μαρίας Αλεξανδροπούλου ήταν ο κ. Καζαµαριώτης Κων/νος, ο οποίος
είχε παραχωρήσει σε κοινή χρήση εδαφική λωρίδα. Για την παραχώρηση
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αυτή συντάχθηκε η υπ’ αριθ.655/12-09-2001 συµβολαιογραφική πράξη
της συµβολαιογράφου Αιγίου κ. Μαρίας ∆ασκαλοπούλου, την οποία συνοδεύει το από 22-08-2001 τοπογραφικό διάγραµµα του αρχιτέκτονα µηχανικού Βασίλη Ρίτη.
Το ανωτέρω συµβόλαιο µεταγράφηκε στον αριθµό 1366 τόµο µε
αύξοντα αριθµό 151373, σύµφωνα µε την από 24-09-2001 βεβαίωση µεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας.
Η παραχώρηση αυτή έως σήµερα δεν έχει υλοποιηθεί επί του εδάφους αφού εντός του παραχωρηθέντος ρυµοτοµούµενου τµήµατος του οικοπέδου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, υφίσταται πρόχειρη κατασκευή περίφραξης αποτελούµενη από συρµατόπλεγµα και σιδερένιους
πασσάλους, καθώς και τµήµα εκ του τοιχίου και της ράµπας καθόδου
προς το υπόγειο της κας Αλεξανδροπούλου Μαρίας και τµήµα εκ του εξωτερικού κλιµακοστασίου που οδηγεί στο ισόγειο του κτιρίου.
Η καταληφθείσα επιφάνεια της λωρίδας αυτής είναι ογδόντα και
0,86 τετραγωνικών µέτρων (80,86 τ.µ.) και εµφαίνεται στο από 22-082001 τοπογραφικό διάγραµµα του αρχιτέκτονα µηχανικού Βασίλη Ρίτη
µε τα αλφαβητικά στοιχεία: Α’-Β’-Β-Α-Α.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Συµβούλιο σας όπως αποφασίσει την έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων εδαφικών λωρίδων επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως από
τους: α)Παπακωνσταντίνου Στράτο και β)Αλεξανδροπούλου Μαρία για
τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Νοµικού Συµβούλου ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Γεωργίου Μπέσκου και έλαβε υπόψη του α)το υπ’ αριθ.πρωτ.1015/05.12.2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, β)τα υπ’ αριθ.πρωτ.
22433 & 22434/13.07. 2017 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, γ)την υπ’ αριθ.548/10.03.2006 συµβολαιογραφική πράξη και το από µηνός Νοεµβρίου 2005 επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, δ)την από 15.03.2006 βεβαίωση µεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας, ε)την υπ’ αριθ.655/12.09.2001 συµβολαιογραφική πράξη και το από 22.08.2001 επισυναπτόµενο τοπογραφικό διάγραµµα, στ)την από 24.09.2001 βεβαίωση µεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Αιγιαλείας, ζ)το από 1874 Σχέδιο Πόλης Αιγίου, η)τη µελέτη αναθεώρησής του, η)την ανάγκη διοικητικής αποβολής λόγω αυθαίρετης
κατάληψης κοινοχρήστων εδαφικών λωρίδων από τους κ.κ. Στράτο Παπακωνσταντίνου και Μαρία Αλεξανδροπούλου, θ)τις διατάξεις του Α.Ν.
1539/1938 (Φ.Ε.Κ.488/τ.Α/29.12.1938) «Περί προστασίας των ∆ηµοσίων κτηµάτων», ι)του άρθρου 2 του Α.Ν.263/1968 (Φ.Ε.Κ.12/τ.Α/23.01.
1968) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των διατάξεων περί δηµοσίων κτηµάτων», ια)του Ν.∆.31/1968 «Φ.Ε.Κ.281/τ.Α/02.12.1968)
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«Περί προστασίας της περιουσίας των οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως και ρυθµίσεως ετέρων τινών θεµάτων», ιβ)της παρ.12 του άρθρου 1
του Ν.2307/1995 (Φ.Ε.Κ.113/τ.Α/15.06.1995) «Προσαρµογή νοµοθεσίας
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», ιγ)των παρ.1 & 4 του άρθρου 178
του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ιδ)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)Γεώργιος Ντίνος, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
Αντιδήµαρχος, 9)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 14)Βασίλειος Τοµαράς και 15)Θεοφάνης
Σταυρόπουλος, ενώ απείχε από τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, λόγω κωλύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 99 του Ν.3463/
2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006), µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση διοικητικής αποβολής, λόγω αυθαίρετης κατάληψης
κοινοχρήστων εδαφικών λωρίδων από τους κ.κ. Στράτο Παπακωνσταντίνου και Μαρία Αλεξανδροπούλου, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, εµβαδού 89,72 και
80,86 τ.µ. αντίστοιχα, όπως εµφαίνεται στο από µηνός Νοεµβρίου 2005
τοπογραφικό διάγραµµα του τοπογράφου µηχανικού Αντωνίου Καπαρού
και στο από 22.08.2001 επίσης τοπογραφικό διάγραµµα του αρχιτέκτονα
µηχανικού Βασιλείου Ρίτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 315/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018
Απόφαση 324
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός,
Τ.Κ. Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «Στην υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί αποµάκρυνσης ζαρντινιέρων που βρίσκονται στον κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόµιο) έµπροσθεν
του καταστήµατος ιδιοκτησίας Λινάρδου Άγγελου & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ.
Συλιβαινιωτίκων της ∆.Ε. Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό (40ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ΄ αριθ. 57/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
«Οµόφωνα αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την αποµάκρυνση των ζαρντινιερών που βρίσκονται στον κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόµιο) έµπροσθεν του καταστήµατος ιδιοκτησίας Λινάρδου Άγγελου &
ΣΙΑ Ο.Ε, µε την επωνυµία «ALTRO MEZZO», στην Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων της ∆.Ε Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι µε την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί σηµαντικές φθορές και είναι επικίνδυνες για τους θαµώνες του καταστήµατος καθώς και για τους πεζούς.
Τα ανωτέρω θα πραγµατοποιηθούν υπό την επίβλεψη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ. 57/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 4648/19-3-2018 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου µε συνηµµένο τοπογραφικό, την αριθ. 4/2018 απόφαση της Τ.Κ
Συλιβαινιωτίκων, την από 26/2/2018 αίτηση του Λινάρδος Άγγελος &
ΣΙΑ Ο.Ε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του 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) Γεώργιος Ντίνος, 2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)
Μαρία Τσουκαλά, 4) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8)
Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13) Βασίλειος Τοµαράς, 14)
Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει την αποµάκρυνση των ζαρντινιερών που βρίσκονται στον
κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόµιο) έµπροσθεν του καταστήµατος ιδιοκτησίας Λινάρδου Άγγελου & ΣΙΑ Ο.Ε, µε την επωνυµία «ALTRO
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MEZZO», στην Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων της ∆.Ε Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας, διότι µε την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί σηµαντικές φθορές
και είναι επικίνδυνες για τους θαµώνες του καταστήµατος καθώς και για
τους πεζούς.
Τα ανωτέρω θα πραγµατοποιηθούν υπό την επίβλεψη της ∆/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 324/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 336
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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. ∆ή-µαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-πους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-σιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσών τελών ΤΑΠ σε βάρος των α)
Παναγιώτα Φωτοπούλου του Νικολάου και β) Νικολάου Μπιρµπίλη ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό δεύτερο (52ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Α) Με την απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου µε αριθ.:
559/2014, αποφασίστηκε η διαγραφή Τελών ΤΑΠ ετών 2005 έως και
2014, ακινήτου στην οδό
Ζ. Πηγής στο Αίγιο ιδιοκτησίας κας
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, µε αριθ. καρτέλας: 7015, λόγω
µεταβίβασής του µε το αριθ.: 6768 συµβόλαιο.
Εκ παραδροµής όµως δεν διαγράφηκε η καταχώρηση από το
πρόγραµµα του ΤΑΠ και οι συγκεκριµένες χρεώσεις εξακολούθησαν να
εκδίδονται και για τα έτη 2015 έως και 2017.
Β) Με την απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου µε αριθ.:
617/2012, αποφασίστηκε η διαγραφή Τελών ΤΑΠ για οικόπεδο στην οδό
ΑΡΑΤΟΥ 37 στο Αίγιο λόγω ανέγερσης πολυκατοικίας και απόδοσης
ΤΑΠ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ.
Εκ παραδροµής όµως δεν διαγράφηκε η καταχώρηση από το
πρόγραµµα του ΤΑΠ και οι συγκεκριµένες χρεώσεις εξακολούθησαν να
εκδίδονται και για τα έτη 2005 έως και 2017.
Εισηγούµαι:
1.- Τη διαγραφή Τελών ΤΑΠ ετών 2015 έως και 2017, ποσών: α)
102,46€ έτους 2015, β) 96,43€ έτους 2016 & γ) 96,43€ έτους 2017 από
καρτέλα αριθ. : 7015 µε τα στοιχεία καθώς το ακίνητο 574τµ. στην οδό
Ζ. Πηγής στο Αίγιο από αριθ. καρτέλας: 7015, µε τα στοιχεία
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, λόγω µεταβίβασής του µε το αριθ.: 6768
συµβόλαιο αγοραπωλησίας.
2.- Τη διαγραφή Τελών ΤΑΠ κτίσµατος 5.600τµ. στην οδό ΑΡΑΤΟΥ
35, ετών 2005 έως & 2017, συνολικού ποσού 7.535,70€, λόγω ανέγερσης
πολυκατοικίας και απόδοσης ΤΑΠ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από καρτέλα
µε αριθ.: 6747, στο όνοµα ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για τα έτη 20052017 & αναλυτικά:α) ποσού 88,74€ έτους 2005, β) ποσού 88,74 € έτους
2006, γ) ποσού 73,95€ έτους 2007, δ) ποσού 73,95€ έτους 2008, ε) ποσού
73,95€ έτους 2009, ζ) ποσού 73,95€ έτους 2010, η) ποσού 88,74€ έτους
2011, θ) ποσού 564,48 έτους 2012, ι) ποσού 1.352,40€ έτους 2013, κ)
ποσού 1.352,40€ έτους 2014, λ) ποσού 1.352,40€ έτους 2015, µ) ποσού
1.176,00€ έτους 2016, ν) ποσού 1.176,00€ έτους 2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το

3

Α∆Α: ΨΥ69Ω6Χ-64Χ

σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά του αρµοδίου Τµήµατος
Εσόδων ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου
65 του 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) Γεώργιος Ντίνος, 2)
Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) ∆ηµήτριος Καλαµίδας,
5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7) Βασίλειος
Γ. Χριστόπουλος, 8) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)
Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11)
Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13)
Βασίλειος Τοµαράς, 14) Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 15) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1.- Τη διαγραφή Τελών ΤΑΠ ετών 2015 έως και 2017, ποσών: α)
102,46€ έτους 2015, β) 96,43€ έτους 2016 & γ) 96,43€ έτους 2017 από
καρτέλα αριθ. : 7015 µε τα στοιχεία καθώς το ακίνητο 574τµ. στην οδό
Ζ. Πηγής στο Αίγιο από αριθ. καρτέλας: 7015, µε τα στοιχεία
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, λόγω µεταβίβασής του µε το αριθ.: 6768
συµβόλαιο αγοραπωλησίας.
2.- Τη διαγραφή Τελών ΤΑΠ κτίσµατος 5.600τµ. στην οδό
ΑΡΑΤΟΥ 35, ετών 2005 έως & 2017, συνολικού ποσού 7.535,70€, λόγω
ανέγερσης πολυκατοικίας και απόδοσης ΤΑΠ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ
από καρτέλα µε αριθ.: 6747, στο όνοµα ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για
τα έτη 2005-2017 & αναλυτικά: α) ποσού 88,74€ έτους 2005, β) ποσού
88,74 € έτους 2006, γ) ποσού 73,95€ έτους 2007, δ) ποσού 73,95€ έτους
2008, ε) ποσού 73,95€ έτους 2009, ζ) ποσού 73,95€ έτους 2010, η) ποσού
88,74€ έτους 2011, θ) ποσού 564,48 έτους 2012, ι) ποσού 1.352,40€ έτους
2013, κ) ποσού 1.352,40€ έτους 2014, λ) ποσού 1.352,40€ έτους 2015, µ)
ποσού 1.176,00€ έτους 2016, ν) ποσού 1.176,00€ έτους 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 336/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 337
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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. ∆ή-µαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-πους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-σιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή λανθασµένων χρεώσεων ΤΑΠ σε
βάρος φορολογουµένων της ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό τρίτο (53ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ΣυµπολιτείαςΕρινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Μετά από τις αιτήσεις διαγραφών των παρακάτω αιτούντων
(υπάρχει συνοδευτικός φάκελος µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία
επισυνάπτονται αναλυτικά), τον έλεγχο της υπηρεσίας, πρέπει να
προχωρήσουµε στη διαγραφή των χρεώσεων οι οποίες τους βαραίνουν
λόγω λάθους.
Εισηγούµαι :
Τη διαγραφή των χρεώσεων Τ.Α.Π. οι οποίες βαραίνουν λόγω
λάθους τους παρακάτω αιτούντες:
1. ∆ήµου Θεοδώρα του Αλεξίου, διαγραφή ποσού 69,70€ συν τις
προσαυξήσεις, για ΤΑΠ Ροδοδάφνης έτους 2006 και ΤΑΠ Λόγγου
ετών 2003,2004,2005 γιατί δεν έχει καµία ιδιοκτησία στις ανωτέρω
Τ.Κ. σύµφωνα και µε το Ε9 το οποίο µας προσκόµισε.
2. Κυριαζόπουλος Χρήστος του Γεωργίου, διαγραφή ποσού 119,64€
συν τις προσαυξήσεις , για ΤΑΠ ετών 2011-2013-2014-2015 γιατί
σύµφωνα µε το Ε9 το οποίο µας προσκόµισε δεν έχει οικόπεδο
στην κατοχή του.
3. Πετροπούλου Αναστασία του Χαράλαµπου, διαγραφή ποσού 4,90€
συν τις προσαυξήσεις, για ΤΑΠ ∆.Κ. Ροδοδάφνης ετών 2015-2016
γιατί δεν έχει ιδιοκτησία στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης , µε την
αριθ.314/2015 απόφαση ∆.Σ. είχε γίνει διαγραφή και από λάθος
ξαναχρεώθηκε.
4. Πολυχρόνου Αιµιλία του Ευθυµίου, διαγραφή ποσού 5,42€ συν τις
προσαυξήσεις, για ΤΑΠ ∆.Κ. Ροδοδάφνης ετών 2014-2015, γιατί
έχει χρεωθεί δύο φορές για το ίδιο ποσό ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ.
Μιχαήλ Κυριακόπουλου, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά
παραστατικά του αρµοδίου Τµήµατος Εσόδων ∆ήµου Αιγιαλείας και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του 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) Γεώργιος Ντίνος, 2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)
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Μαρία Τσουκαλά, 4) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12)
∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13) Βασίλειος Τοµαράς, 14) Θεοφάνης
Σταυρόπουλος και 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή των χρεώσεων Τ.Α.Π. σε βάρος
φορολογουµένων της ∆.Ε. Συµπολιτείας, λόγω λάθους, στους παρακάτω
αιτούντες:
1. Στην κα ∆ήµου Θεοδώρα του Αλεξίου, τη διαγραφή ποσού 69,70€
συν τις προσαυξήσεις, για ΤΑΠ Ροδοδάφνης έτους 2006 και ΤΑΠ
Λόγγου ετών 2003,2004,2005, γιατί δεν έχει καµία ιδιοκτησία στις
ανωτέρω Τ.Κ. σύµφωνα και µε το Ε9 το οποίο µας προσκόµισε.
2. Στον κ. Κυριαζόπουλο Χρήστο του Γεωργίου, τη διαγραφή ποσού
119,64€ συν τις προσαυξήσεις , για ΤΑΠ ετών 2011-2013-20142015, γιατί σύµφωνα µε το Ε9 το οποίο µας προσκόµισε δεν έχει
οικόπεδο στην κατοχή του.
3. Στην κα Πετροπούλου Αναστασία του Χαράλαµπου, τη διαγραφή
ποσού 4,90€ συν τις προσαυξήσεις, για ΤΑΠ ∆.Κ. Ροδοδάφνης ετών
2015-2016 ,γιατί δεν έχει ιδιοκτησία στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης , µε την
αριθ.314/2015 απόφαση ∆.Σ. είχε γίνει διαγραφή και από λάθος
ξαναχρεώθηκε.
4. Στην κα Πολυχρόνου Αιµιλία του Ευθυµίου, τη διαγραφή ποσού
5,42€ συν τις προσαυξήσεις, για ΤΑΠ ∆.Κ. Ροδοδάφνης ετών 20142015, γιατί έχει χρεωθεί δύο φορές για το ίδιο ποσό.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 337/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 338
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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. ∆ή-µαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-πους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-σιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή λανθασµένων χρεώσεων τελών
Νεκροταφείου σε βάρος φορολογουµένων της ∆.Ε. Συµπολιτείας».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ΣυµπολιτείαςΕρινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Μετά από τις αιτήσεις διαγραφών των παρακάτω αιτούντων
(υπάρχει συνοδευτικός φάκελος µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία
επισυνάπτονται αναλυτικά), τον έλεγχο της υπηρεσίας, πρέπει να
προχωρήσουµε στη διαγραφή των χρεώσεων οι οποίες τους βαραίνουν
λόγω λάθους.
Εισηγούµαι :
Τη διαγραφή των χρεώσεων Νεκροταφείου οι οποίες βαραίνουν
λόγω λάθους τους παρακάτω αιτούντες:
1. Αγγελόπουλο Κων/νο του ∆ηµητρίου, διαγραφή ποσού 114,00€ συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου ∆.Κ. Ροδοδάφνης ετών
2010-2017 γιατί δεν έχει τάφο στο κοιµητήριο ∆.Κ. Ροδοδάφνης
σύµφωνα και µε την βεβαίωση του Προέδρου της ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
2. ∆ροσόπουλο Κων/νο του ∆ηµητρίου, διαγραφή ποσού 45,00€ συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ.Κρήνης ετών 20142015-2016 γιατί έχει χρεωθεί δύο φορές για τον ίδιο τάφο.
3. Νικολόπουλο Νικόλαο του Περικλή, διαγραφή ποσού 16,00€ συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου ∆.Κ. Ροδοδάφνης έτους
2012, γιατί δεν έχει τάφο στο κοιµητήριο ∆.Κ. Ροδοδάφνης
σύµφωνα και µε την βεβαίωση του Προέδρου της ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
4. Παπαχριστοπούλου Ανδριανή του Κων/νου, διαγραφή ποσού 97€
συν τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ.∆ηµητρόπουλου
ετών 2011-2012-2013-2014-2015-2016 γιατί χρεώνονται και στην
Παπαχριστοπούλου – Κοκολή Αργυρούλα του Γεωργίου η οποία
και πληρώνει κανονικά.
5. Ρόζος ∆ηµοσθένης του Παντελή, διαγραφή ποσού 30€ συν τις
προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου ετών 2015-2016 στην
∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί πληρώνει ο αδελφός του Ρόζος Νικόλαος
του Παντελή.
6. Σταυρόπουλος ∆ηµήτριος του Σταύρου, διαγραφή ποσού 17€ συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ.Σελιανιτίκων έτους
2010, γιατί το έχει πληρώσει µε το αριθ.3155/27/5/2010 διπλότυπο
είσπραξης.7. Τσουµπός Θεόδωρος του Νικολάου, διαγραφή ποσού 30€ συν τις
προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ.∆ουκανεϊκων ετών
2016-2017 γιατί ο ίδιος τάφος πληρώνεται από τον αδελφό του

3

Α∆Α: 7Σ1ΧΩ6Χ-ΑΛΨ

Τσουµπό Κων/νο του Νικολάου σύµφωνα και µε την βεβαίωση του
Προέδρου Τ.Κ.∆ουκανεϊκων ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ.
Μιχαήλ Κυριακόπουλου, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά
παραστατικά του αρµοδίου Τµήµατος Εσόδων ∆ήµου Αιγιαλείας και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του 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) Γεώργιος Ντίνος, 2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)
Μαρία Τσουκαλά, 4) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,
6) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος,
10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12)
∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13) Βασίλειος Τοµαράς, 14) Θεοφάνης
Σταυρόπουλος και 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή των χρεώσεων Νεκροταφείου οι οποίες
βαραίνουν λόγω λάθους τους παρακάτω αιτούντες:
1. Αγγελόπουλο Κων/νο του ∆ηµητρίου, διαγραφή ποσού 114,00€ συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου ∆.Κ. Ροδοδάφνης ετών
2010-2017 γιατί δεν έχει τάφο στο κοιµητήριο ∆.Κ. Ροδοδάφνης
σύµφωνα και µε την βεβαίωση του Προέδρου της ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
2. ∆ροσόπουλο Κων/νο του ∆ηµητρίου, διαγραφή ποσού 45,00€ συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ.Κρήνης ετών 20142015-2016 γιατί έχει χρεωθεί δύο φορές για τον ίδιο τάφο.
3. Νικολόπουλο Νικόλαο του Περικλή, διαγραφή ποσού 16,00€ συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου ∆.Κ. Ροδοδάφνης έτους
2012, γιατί δεν έχει τάφο στο κοιµητήριο ∆.Κ. Ροδοδάφνης
σύµφωνα και µε την βεβαίωση του Προέδρου της ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
4. Παπαχριστοπούλου Ανδριανή του Κων/νου, διαγραφή ποσού 97€
συν τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ.∆ηµητρόπουλου
ετών 2011-2012-2013-2014-2015-2016 γιατί χρεώνονται και στην
Παπαχριστοπούλου – Κοκολή Αργυρούλα του Γεωργίου η οποία
και πληρώνει κανονικά.
5. Ρόζος ∆ηµοσθένης του Παντελή, διαγραφή ποσού 30€ συν τις
προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου ετών 2015-2016 στην
∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί πληρώνει ο αδελφός του Ρόζος Νικόλαος
του Παντελή.
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6. Σταυρόπουλος ∆ηµήτριος του Σταύρου, διαγραφή ποσού 17€ συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ.Σελιανιτίκων έτους
2010, γιατί το έχει πληρώσει µε το αριθ.3155/27/5/2010 διπλότυπο
είσπραξης.
7. Τσουµπός Θεόδωρος του Νικολάου, διαγραφή ποσού 30€ συν τις
προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου Τ.Κ.∆ουκανεϊκων ετών
2016-2017 γιατί ο ίδιος τάφος πληρώνεται από τον αδελφό του
Τσουµπό Κων/νο του Νικολάου σύµφωνα και µε την βεβαίωση του
Προέδρου Τ.Κ.∆ουκανεϊκων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 338/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 339
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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. ∆ή-µαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-πους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-σιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού τέλους άρδευσης σε βάρος
κας Βασιλικής Τσούση του Σωτηρίου».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό πέµπτο (55ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε 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 απo 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.
Τσούση Βασιλική του Σωτηρίου:
∆ιαγραφή του ποσού των 12,00€ (πλέον προσαυξήσεων) από άρδευση
καλοκαιρινή έτους 2016 (Εντός), Τοπ.Κοιν.Αµπελοκήπων (01/05/201630/09/2016) στη θέση Αγ.Νικόλαος, διότι σύµφωνα µε το υπ.’ αριθ. πρωτ.
24648/20-3-2018 έγγραφο του Προέδρου Τοπ. Κοιν. Αµπελοκήπων κου
Οικονόµου Ιωάννη καθώς και µε αντίγραφα των Ε9 τόσο του Τσούση
Σοφοκλή όσο και της συζύγου του Τσούσης Βασιλικής υπάρχει ένα
αρδευόµενο κτήµα και όχι δύο. Επισυνάπτουµε το ανωτέρω έγγραφο του
Προέδρου , αντίγραφα των Ε9 , την από 20/3/2018 υπεύθυνη δήλωση της
υδρονοµέα , καθώς και το υπ. αριθµ. Λ1112/1-8-2017 διπλότυπο
είσπραξης από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο Τσούσης Σοφοκλής εξόφλησε
την άρδευση έτους 2016 του ανωτέρω κτήµατος ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, έλαβε υπόψη
του : α) το υπ.’ αριθ. πρωτ.24648/20-3-2018 έγγραφο του Προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων, κ.Οικονόµου Ιωάννη, β) την από
20/3/2018 υπεύθυνη δήλωση της υδρονοµέα, γ) τα αντίγραφα των Ε9 τόσο
του κ. Τσούση Σοφοκλή όσο και της συζύγου του κας Τσούσης Βασιλικής
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από τα οποία προκύπτουν ότι υπάρχει ένα αρδευόµενο κτήµα και όχι δύο,
δ) το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά του αρµοδίου
Τµήµατος Εσόδων ∆ήµου Αιγιαλείας, ε) το υπ. αριθ. Λ1112/1-8-2017
διπλότυπο είσπραξης από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο Τσούσης
Σοφοκλής εξόφλησε την άρδευση έτους 2016 του ανωτέρω κτήµατος
τέλους άρδευσης, στ) τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ.1β,γ και δ του
Ν.3463/2006, καθώς επίσης και ζ) του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010
(ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν
από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Γεώργιος
Ντίνος, 2)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)∆ηµήτριος
Καλαµίδας, 5)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
7)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
11)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
13)Βασίλειος Τοµαράς, 14)Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 15)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού των δώδεκα ευρώ ( 12,00€)
(πλέον προσαυξήσεων), σε βάρος κας Βασιλικής Τσούση του Σωτηρίου
που αφορά τέλος άρδευσης θερινής περιόδου έτους 2016 (Εντός), στη
θέση «Αγ. Νικόλαος» της Τοπικής Κοινότητας Αµπελοκήπων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 339/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 340
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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. ∆ή-µαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-πους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-σιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού τέλους Λαϊκής έτους 2014 σε
βάρος της κας Ευφροσύνης Μπούρδου του Γεωργίου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό έκτο (56ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ.: 9808/25-4-2018 έγγραφο της ∆/νσης
Προγραµ/σµου, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης –
Γραφείο Αδειών Καταστηµάτων, το οποίο λόγω αρµοδιότητας είναι
υπεύθυνο για τις χρεώσεις των θέσεων στην Λαϊκή Αγορά του ∆ήµου µας,
µας διευκρινίζει ότι εκ παραδροµής είχε χρεωθεί στην κ. Μπούρδου
Ευφροσύνη του Γεωργίου τέλη χρήσης Λαϊκής Αγοράς για το έτος 2014
το ποσό των 400,00 ευρώ.
Κατόπιν αυτού θα πρέπει να προβούµε σε διαγραφή της σε βάρος
της κ. Μπούρδου Ευφροσύνης του Γεωργίου µε ΑΦΜ: 125845888 και
αριθµό καρτ.: 14085 βεβαιωµένου ποσού συνολικού ύψους 400,00 €.
Εισηγούµαι τη διαγραφή ποσού 400,00€ ως αχρεωστήτως βεβαιωµένων Τελών ΛΑΪΚΗΣ έτους 2014 σε βάρος της κ. Μπούρδου Ευφροσύνης του Γεωργίου µε ΑΦΜ: 125845888, αριθ. καρτ.: 14085».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του : α) το αριθ. πρωτ.: 9808/25-4-2018 έγγραφο της ∆/νσης Προγραµ/σµου, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης -Γραφείο
Αδειών Καταστηµάτων, β) το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά του αρµοδίου Τµήµατος Εσόδων ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και
γ) τις διατάξεις του άρθρου 65 του 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) Γεώργιος Ντίνος, 2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Μαρία
Τσουκαλά, 4) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8) Βασίλειος
Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10)
Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12)
∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13) Βασίλειος Τοµαράς, 14) Θεοφάνης
Σταυρόπουλος και 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και απείχε από
την συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος
Μπούρδος, λόγω κωλύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν.3436 /2006
Κ.∆.Κ.(ΦΕΚ/Α΄/114/8-06-2006),
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Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού των 400,00€, ως αχρεωστήτως
βεβαιωµένων Τελών ΛΑΪΚΗΣ έτους 2014, σε βάρος της κας Μπούρδου
Ευφροσύνης του Γεωργίου, µε ΑΦΜ: 125845888 & αριθ. καρτ.: 14085.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 340/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 341
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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. ∆ή-µαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-πους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-σιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των
ακαθαρίστων εσόδων επιχείρησης σε βάρος του Πέτρου Βασιλακόπουλου
του Ιωάννη».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό έβδοµο (57ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ΣυµπολιτείαςΕρινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 6286/12-3-2018 αίτησή του ο κ. Βασιλακόπουλος Πέτρος του Ιωάννη, ζητά τη διαγραφή ακαθαρίστων εσόδων 0,5%,
για τα χρόνια 2013 και 2015, για το κατάστηµά του που βρίσκεται στην
παραλία του οικισµού Άκολης της ∆.Κ. Ροδοδάφνης.
Η χρέωση επί των ακαθαρίστων εσόδων από την υπηρεσία µας έγινε
κατόπιν στοιχείων που βρήκε ο αρµόδιος υπάλληλος µέσω ∆.Ο.Υ. Αιγίου
στο ένα Α.Φ.Μ. (045787807) που υπήρχε και τα οποία προέρχονταν ένα
µέρος για το έτος 2012 (43467,91 € και το 0,5% 217,34 €) & για το έτος
2013 (59939,82 € και το 0,5% 299,70 €) από την επιχείρηση που διατηρεί
µε αλουµίνια και όχι από το κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Ο παραπάνω αιτούµενος προσκόµισε στην υπηρεσία µας:
α) φωτοτυπίες του έτους 2013 από τα βιβλία εσόδων του στα οποία
φαίνεται µηδενικός τζίρος του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος
(αδράνεια).
β) φωτοτυπία έτους 2013 από το βιβλίο εσόδων για την επιχείρηση
αλουµινοκατασκευαστών.
γ) έγγραφο του taxis net στο οποίο φαίνεται η διακοπή της λειτουργίας του καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος 19-11-2015.
Εισηγούµαι:
α) τη διαγραφή των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%, για τα χρόνια 2012
(όσο αφορά το σκέλος της επιχείρησης αλουµινίου 217,34 €) & 2013 (που
αφορά το σκέλος της επιχείρησης αλουµινίου 299,70 € γιατί το
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ήταν σε αδράνεια), συνολικού
ποσού 517,04 € µαζί µε όποιες προσαυξήσεις έχουν προκύψει, για το
κατάστηµά του που βρίσκεται στην παραλία του οικισµού Άκολης της
∆.Κ. Ροδοδάφνης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση του
Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ.
Μιχαήλ Κυριακόπουλου, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά
παραστατικά του αρµοδίου Τµήµατος Εσόδων της ∆.Ε. Συµπολιτείας,
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
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Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης, µετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Ντίνος, 2) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5) Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος, 6) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13) Βασίλειος Τοµαράς, 14)
Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 15) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
Τη διαγραφή των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%, για τα χρόνια 2012
(όσο αφορά το σκέλος της επιχείρησης αλουµινίου 217,34 €) & 2013 (που
αφορά το σκέλος της επιχείρησης αλουµινίου 299,70 € γιατί το
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος ήταν σε αδράνεια), συνολικού
ποσού 517,04 € µαζί µε όποιες προσαυξήσεις έχουν προκύψει, για το
κατάστηµά του που βρίσκεται στην παραλία του οικισµού Άκολης της
∆.Κ. Ροδοδάφνης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 341/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 342
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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. ∆ή-µαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-πους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-σιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού και προσαύξηση τέλους
0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχείρησης σε βάρος της κας Ιωάννας
Κουτσουµπελίτη του Χαραλάµπους».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό όγδοο (58ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ΣυµπολιτείαςΕρινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8250/02-04-2018 αίτησή της η κ.
Κουτσουµπελίτη Ιωάννα του Χαραλάµπους ζητά τη διαγραφή µέρους
ακαθαρίστων εσόδων 0,5 % µετά από επαναυπολογισµό τους, για τα
χρόνια 2012 και 2013, για το κατάστηµά της που βρίσκεται στο οικισµό
Λαµπιρίου της Τ.Κ. Ζήριας.
Η παραπάνω αιτούµενη προσκόµισε στην υπηρεσία µας:
α) για έτος 2012 βεβαίωση της λογίστριας Μερκούρη ΑικατερίνηςΕυτυχίας στην οποία αναφέρεται ότι ο τζίρος για το κατάστηµά της (α.φ.µ.
070269344) σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει καταθέσει στη ∆.Ο.Υ. για το
διάστηµα 01/01/2012 έως 31/12/2012 είναι 10792,41 € χ 0,5% = 53,96 €
και όποιο άλλο ποσό εµφανίζεται στη ∆.Ο.Υ. (30993,73 € διαφορά επί
συνολικού ποσού 41786,14 € είναι κρατική επιχορήγηση και όχι
ακαθάριστα έσοδα).
β) για έτος 2013 βεβαίωση της λογίστριας Μερκούρη ΑικατερίνηςΕυτυχίας στην οποία αναφέρεται ότι ο τζίρος για το κατάστηµά της (α.φ.µ.
070269344) σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχει καταθέσει στη ∆.Ο.Υ. για το
διάστηµα 01/01/2013 έως 31/12/2013 είναι 14801,18 € χ 0,5% = 74,00 €
και όποιο άλλο ποσό εµφανίζεται στη ∆.Ο.Υ. (35320,66 € διαφορά επί
συνολικού ποσού 50121,84 € είναι κρατική επιχορήγηση και όχι
ακαθάριστα έσοδα).
γ) Έντυπο από το taxis net στο οποίο φαίνεται η έναρξη
δραστηριότητας της επιχείρησης της έγινε την 28/02/2012 και όχι το 2008
όπως εσφαλµένα έχει περάσει στην αιτιολογία χρέωσης στην καρτέλα της
και στον χρηµατικό κατάλογο.
Τέλος η παραπάνω οφειλέτης έχει κάνει διακανονισµό µε αριθµ.
πρωτ.193/15-03-2018 12 δόσεων και έχει πληρώσει την πρώτη δόση.
Η χρέωση της υπηρεσίας µας για τα έτη 2012 - 2013 ήταν συνολικά
371,43 € αντί του σωστού ποσού σύµφωνα µε τις παραπάνω βεβαιώσεις
127,96 €.
Εισηγούµαι : τη διαγραφή µέρους ακαθαρίστων εσόδων 0,5%, για
τα χρόνια 2012 και 2013, ποσού: 243,47 € µαζί µε όποιες προσαυξήσεις
έχουν προκύψει, από το υπόλοιπο του υπάρχοντος διακανονισµού, από την
κ. Κουτσουµπελίτη Ιωάννα του Χαραλάµπους, για το κατάστηµά της που
βρίσκεται στο οικισµό Λαµπιρίου της Τ.Κ. Ζήριας ».
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ.
Μιχαήλ Κυριακόπουλου, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ. 8250/02-04-2018
αίτηση της κας Κουτσουµπελίτη Ιωάννας, το σχετικό φάκελο µε τα
οικονοµικά παραστατικά του αρµοδίου Τµήµατος Εσόδων της ∆.Ε.
Συµπολιτείας, ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 65 του 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) Γεώργιος Ντίνος,
2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) ∆ηµήτριος
Καλαµίδας, 5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
7) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
Αντιδήµαρχος, 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 13) Βασίλειος Τοµαράς, 14) Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 15)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή µέρους ακαθαρίστων εσόδων 0,5%, για τα
χρόνια 2012 και 2013, ποσού: 243,47 € µαζί µε όποιες προσαυξήσεις
έχουν προκύψει, από το υπόλοιπο του υπάρχοντος διακανονισµού, από την
κ. Κουτσουµπελίτη Ιωάννα του Χαραλάµπους, για το κατάστηµά της που
βρίσκεται στο οικισµό Λαµπιρίου της Τ.Κ. Ζήριας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 342/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: ΩΟ2ΩΩ6Χ-3Σ9

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
20 Ιουνίου 2018

Απόφαση 343
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)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 7)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλο, 8)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 9)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 10)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 13)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 14)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,
15)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 16)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 17)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 18)Νικόλαο Θανασούλια, 19)Γεώργιο Ντίνο, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
25)Βασίλειο Τοµαρά, 26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 27)Γρηγόριο
Τριανταφυλλόπουλο, 28)Χρήστο Λαϊνά, 29)Γεώργιο Μεντζελόπουλο και
30)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι (20)
Ιουνίου 2018, 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.14144/14.06.2018, 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. ∆ή-µαρχο
Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους
των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώ-πους των
Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερή-σιας ∆ιάταξης
και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Μαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2)Ιωάννης Οικονόµου, Τ.Κ. Αµπελοκήπων, 3)Αργύριος Παπαχριστόπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 4)Βασίλειος
Γλωσσίδης, Τ.Κ. Ζήριας, 5)Παναγιώτης Περλέγκας, Τ.Κ. Καµαρών,
6)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ. Μελισσίων, 7)Σπυρίδων Ζούδιος, Τ.Κ.
Πτέρης, 8)Χρήστος Κανάγιας, Σαλεµνίκου, 9)Ευάγγελος Γεωργόπουλος,
Τ.Κ. Σελιανιτίκων, 10)Ανδρέας Παπαγεωργίου, Τ.Κ. Σελινούντα,
11)Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ. ∆αφνών, 12)Φώτιος Τσουµπός, Τ.Κ.
Μυρόβρυσης, 13)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και 14)Χρή-στος
Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) 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)Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος και 2)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος.
∆εν προσήλθε, αν και νόµιµα κλήθηκε, από τα Μέλη του Σώµατος
ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Γούτος, κωλυόµενος.
(αριθ.286 έως και 343)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού 80% προσαυξήσεων
διακανονισµού 100 δόσεων έτους 2014 στο όνοµα Κυριακόπουλος
Θεόδωρος του Νικολάου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το πεντηκοστό ένατο (59ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ΣυµπολιτείαςΕρινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, της ∆/νσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθµ. πρωτ. 13104/01-06-2018 αίτησή του ο κ.
Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου, ζητά τη διαγραφή του ποσού
1641,60 €, το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση του 80% των
προσαυξήσεων για διακανονισµό που έκανε το έτος 2014 ( για παλιότερες
οφειλές του και αφορά τέλος ακαθαρίστων και πρόστιµο.
Από έλεγχο της υπηρεσίας προέκυψε ότι πράγµατι οι διακανονισµοί
του παραπάνω αιτούντα των ετών 2014 και 2015 έχουν εξοφληθεί πλήρως.
Από λάθος του συστήµατος επανεµφανίστηκε στην καρτέλα του το
παραπάνω ποσό, που έπρεπε να έχει αφαιρεθεί σύµφωνα µε το νόµο
4257/2014 (100 δόσεις - εγκύκλιος 36/06-06-2014 διακανονισµός έτους
2014), όπως φαίνεται µέσα στο σύστηµα µε δύο λανθασµένες εγγραφές,
µία αφαίρεσης του ποσού και µιας πρόσθεσης του.
Σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο του µηχανογραφικού µας
συστήµατος κ. Κωνσταντινίδη Κωνσταντίνο µας υπέδειξε το σφάλµα του
συστήµατος που οδήγησε στην επαναχρέωση του παραπάνω ποσού.
Ο ανωτέρω αιτούµενος θέλει να προχωρήσει σε νέο διακανονισµό
γιατί ο διακανονισµός του έτους 2017 ο οποίος ήταν µερικώς εξοφληµένος
ακυρώθηκε.
Εισηγούµαι :
α) τη διαγραφή του ποσού 1641,60 € συν τις όποιες προσαυξήσεις,
το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση του 80% των προσαυξήσεων για
διακανονισµό που έκανε για οφειλές του το έτος 2014 ο κ. Κυριακόπουλος
Θεόδωρος του Νικολάου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας κ.
Μιχαήλ Κυριακόπουλου, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ. 13104/01-06-2018
αίτησή του ο κ. Κυριακόπουλου Θεόδωρου, το σχετικό φάκελο µε τα
οικονοµικά παραστατικά του αρµοδίου Τµήµατος Εσόδων της ∆.Ε.
Συµπολιτείας, ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 65 του 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
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συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γεώργιος Ντίνος,
2) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) ∆ηµήτριος Καλαµίδας, 5) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 6) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 7)
Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 8) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, 10) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 11) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 12) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
13) Βασίλειος Τοµαράς, 14) Θεοφάνης Σταυρόπουλος και 15) Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού 1.641,60 € συν τις όποιες
προσαυξήσεις, το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση του 80% των
προσαυξήσεων για διακανονισµό που έκανε για οφειλές του το έτος 2014
ο κ. Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 343/2018.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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