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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 741
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ.: η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.

1

Α∆Α: ΩΘΡΒΩ6Χ-ΕΓΕ

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠ∆∆
µε την επωνυµία : « Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική
Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας », ως προς το σκέλος που αφορά που αφορά τον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας του ΝΠ∆∆ ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γεώργιος Ντίνος ανακοινώνει το πρώτο (1ο ) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο
οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώµα και διαβάζει εισήγηση του
∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ' αριθ. 97/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας αποφασίσθηκε η συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αιγιαλείας σε ένα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία : «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», η οποία εγκρίθηκε
µε την υπ’ αριθµ. 35033/7419/02-06-2011 απόφαση του κ. Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και
Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ /Β/1703/1-8-2011.
Κατόπιν τροποποιήθηκε- συµπληρώθηκε µε την υπ’ αριθµ. 328/12
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας, ως προς το σκέλος της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ∆ήµου προς το Ν.Π.∆.∆, η
οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 63734/12106/07-08-2012 απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/3364/17-122012. (1η τροποποίηση).
Τέλος τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 475/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Αιγιαλείας, ως προς το σκέλος που αφορά
τη θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆., η οποία
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 97725/10727/2015 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και
Ιονίου και δηµοσιεύθηκε ΦΕΚ Β/1966/11-09-2015. (2η τροποποίηση).
Είναι ανάγκη να προβούµε στην τροποποίηση – συµπλήρωση της
συστατικής πράξης της απόφασης 97/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
ως προς την παράγραφο 3. ¨Επίσης Σκοπός του Ν.Π.∆.∆. είναι ….¨ πρέπει
να προστεθεί και η πρόταση η λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες (Κ.∆.Α.Π. -ΜΕΑ), διότι είναι
επιτακτική ανάγκη ο ∆ήµος να ιδρύσει Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες (Κ.∆.Α.Π-ΜΕΑ). Επιπροσθέτως
και προς επίρρωσιν των ανωτέρω, σας επισηµαίνουµε ότι στο ∆ήµο µας
λειτουργεί Ειδικό Σχολείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (στο οποίο φοιτούν αυτήν την στιγµή 30 µαθητές) και δεν υπάρχει καµία άλλη δοµή για
τη δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών αυτών, µετά το
πέρας του σχολικού προγράµµατος.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά».
Μετά τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου,
είδε την υπ’ αριθ. 97/2011 προηγούµενη απόφαση του περί συγχώνευσης των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αιγιαλείας σε ένα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία : «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», την υπ’ αριθ. 35033/7419/2-6-2011 εγκριτική απόφαση
του κ. Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου,
∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου που δηµοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ/Β/ 1703/1-082011), όπως τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε τις υπ’ αριθ. 328/12 &
475/2015 αποφάσεις του µε τις αντίστοιχες αριθ.πρωτ. 63734/12106/7-82012 & 97725/10727/2015 εγκριτικές της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου και έλαβε υπόψη του την ανάγκη της τροποποίησης της συστατικής πράξης της παραπάνω απόφασης
του, στην παράγραφο 3. Επίσης Σκοπός του Ν.Π.∆.∆. είναι.., ως προς το
σκέλος που αφορά τον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας µε την προσθήκη
της πρότασης για την λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης
των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, διότι είναι επιτακτική ανάγκη ο ∆ήµος
να ιδρύσει Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά µε Ειδικές
Ανάγκες (Κ.∆.Α.Π-ΜΕΑ), επειδή λειτουργεί Ειδικό Σχολείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (στο οποίο φοιτούν αυτήν την στιγµή 30 µαθητές) και
δεν υπάρχει καµία άλλη δοµή για τη δηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία των παιδιών αυτών, µετά το πέρας του σχολικού προγράµµατος,
καθώς και την παρ.1 του άρθρου 102 και τις παρ.1, 4 & 3 του άρθρου
103 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης -Πρόγραµµα Καλλικράτης», την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 (∆ΚΚ) και το
άρθρο 10 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ/Α΄/85/11-4-2012), µετά από διαλογική
συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση-συµπλήρωση της αριθ. 97/2011 απόφασης του,
περί συγχώνευσης των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Αιγιαλείας σε ένα Ν.Π.∆.∆
µε την επωνυµία : «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική
Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», στην παράγραφο 3. Σκοπός του Ν.Π.∆.∆.
είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών.., να προστεθεί και η πρόταση η λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης των
παιδιών µε ειδικές ανάγκες (Κ.∆.Α.Π. -ΜΕΑ), ως εξής :
«Η λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης των παιδιών
µε ειδικές ανάγκες (Κ.∆.Α.Π. -ΜΕΑ) ».
-Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 97/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Προϋπολογισµού του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου νοµιµότητας η παρούσα απόφαση να
δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 741/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 744
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο,
Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική ΨυχράµηΣταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 6) ∆ηµήτριο
Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 20) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου
Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)
∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα τρία (33)
Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση προϋπολογισµού οικον.έτους 2016 της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.ΕΠ.Α) ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεώργιος Ντίνος,
ανακοινώνει το τέταρτο (4 ο) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο
οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώµα και διαβάζει απόσπασµα της υπ’ αριθ.226/2015 απόφασης του ∆/κού Σ/λίου της κοινωφελούς επιχείρησης του
∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας», η οποία είχε εκ των προτέρων είχε διανεµηθεί στους δηµοτικούς
συµβούλους -αρχηγούς των δηµοτικών παρατάξεων.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την υπ’ αριθ. 226/2015
απόφαση του ∆ιοικ. Σ/λίου της ∆ΗΚΕΠΑ «περί κατάρτισης-ψήφισης του προϋπολογισµού οικον. ετους 2016» και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις τις παρ 1-3
του άρθρου 260 του Ν. 3463/06 Κ∆Κ, την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06 καθώς και τον Ν.4071/2012, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών
συµβούλων κ.κ.: 1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Βασ. Φιλιππόπουλου,3) Μιχ.
Κωνσταντίνου,4) Βασ. Ανδρουτσόπουλου,5) Βασ.Τοµαρά, 6) Χρ.Γούτου 7)
Κων.Παπακωνσταντίνου & 8) Χρ.Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχε
αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµ.
Παναγιωτακόπουλος, εποµένως µε είκοσι (20) ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει τον προϋπολογισµό οικον. έτους 2016 της Κοινωφελούς
∆ηµοτικής Επιχείρησης µε την επωνυµία : «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.ΕΠ.Α) , που συντάχθηκε και ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθ.226/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εν
λόγω επιχείρησης, όπως αυτός εµφανίζεται ανακεφαλαιωτικά, ως ακολούθως:
ΕΣΟ∆Α & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Α) ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Β) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΕΞΟ∆Α & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α) ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ
Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ

875.000,00
166.068,89
1.041.068,89
886.380,00
154.688,89
1.041.068,89

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 744 /2015
Ο Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 745
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους
2016 της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία:
«∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε διακριτικό τίτλο
(∆Η.Κ.ΕΠ.Α.»
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος Ντίνος, ανακοινώνει το πέµπτο (5ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης το οποίο
οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώµα και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’ αριθ.223/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε διακριτικό
τίτλο (∆Η. Κ. ΕΠ.Α)», περί έγκρισης ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2016, που έχει ως εξής:
«ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
την έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2016 της επιχείρησης ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2016
Άρθρο 1: Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (∆Η.Κ.ΕΠ.Α)» περιγράφονται και αναλύονται κατά τοµέα ως εξής:
1). Πολιτισµός – Τουριστική Ανάπτυξη:
 Η ανάδειξη και λειτουργία Κέντρου Καλλιτεχνικής Παιδείας µε τη δηµιουργία
τµηµάτων διδασκαλίας µουσικής και Ωδείου, τµηµάτων χορού, θεατρικών εργαστηρίων και εργαστηρίων χειροτεχνίας.
 Η συνέχιση της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Μουσικού και Χορωδιακού Εργαστηρίου µε την επωνυµία «∆ηµοτική Παιδική – Νεανική χορωδία Αιγιαλείας». Η
συµµετοχή του χορωδιακού εργαστηρίου της επιχείρησης σε διαγωνισµούς, φεστιβάλ. Η λειτουργία νέου τµήµατος µε ηλικιωµένες κυρίες.
 Η συνέχιση της λειτουργίας των εικαστικών εργαστηρίων ζωγραφικής και µικτών
υλικών
 Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, αφιερωµάτων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριµένα: Η υλοποίηση αφιερωµάτων σε σηµαντικούς δηµιουργούς, ποιητές, ηθοποιούς, µουσικούς και γενικότερα στους ανθρώπους που µε το έργο τους προβάλλουν τον Ελληνικό Πολιτισµό και τα ιδεώδη
του.
 Η λειτουργία του ∆ηµοτικού Κινηµατοθεάτρου «Απόλλων» µε κινηµατογραφικές
ταινίες, θεατρικές και άλλες καλλιτεχνικές παραστάσεις.
 Η αξιοποίηση του κτιρίου Παναγιωτόπουλου
 Η οργάνωση µόνιµων και περιοδικών εκθέσεων σε όλους τους τοµείς της τέχνης.
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 Η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που
παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 Η ολοκληρωµένη και ουσιαστική πολιτιστική ανάπτυξη του ∆ήµου και η ενεργοποίηση της συµµετοχής των πολιτών στην πολιτιστική ζωή.
 Η αξιοποίηση του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου.
 Η αξιοποίηση του Πολύκεντρου Συνεδριακού Κέντρου Μυρτιάς (θεατρικά δρώµενα, ηµερίδες, συνέδρια, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές και άλλες εκδηλώσεις)
 Η αξιοποίηση του Υπαίθριου Θεάτρου.(φεστιβάλ, συναυλίες, αφιερώµατα, πολιτιστικά δρώµενα κ.α.ο.)
 Η αξιοποίηση του Τουριστικού περιπτέρου Ακράτας
 Η λειτουργία των εγκαταστάσεων (χώρων αναψυχής και περιπτέρων προβολής)
που βρίσκονται εντός των πολιτιστικών υποδοµών, θεάτρων, επισκέψιµων ιστορικών χώρων κλπ., που λειτουργεί η επιχείρηση.
 Η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου αρχαίου θεάτρου Αιγείρας και ανάδειξη
Ιστορικού Μουσείου Αιγών.
- Η διοργάνωσης του θεσµού «ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ», Τοπία και Γεύσεις της Αιγιάλειας».
Ανάπτυξη καθώς και η ενίσχυσή του που αναδεικνύει την οινική κουλτούρα της
περιοχής της Αιγιάλειας και την παντρεύει ιδανικά µε τη ντόπια γαστρονοµία µε
σκοπό να αναδειχθεί η περιοχή µας σε αξιόλογο πολιτιστικό προορισµό.
 Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης και τουριστικής
προβολής της περιοχής του ∆ήµου, καθώς και η υλοποίηση εκθέσεων και συναφών δραστηριοτήτων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την σύνδεσή
τους µε τον τουρισµό
 Η προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου, των φυσικών, ιστορικών και τουριστικών πόρων της περιοχής.
 Η διοργάνωση του ΠΑΡΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, µε την ανάδειξη του Πάρκου
των Χριστουγέννων σε προορισµό όλης της Πελοποννήσου, µε σκοπό την προσέλευση επισκεπτών στο µέλλον και από όλη την Ελλάδα.
 Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού.
 Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στον τοµέα του πολιτιστικού τουρισµού που συνάδουν µε τους καταστατικούς σκοπούς
της επιχείρησης και δεν έχουν εµπορικό χαρακτήρα.
 Η µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων.
 Η πραγµατοποίηση εκδηλώσεων και εκδόσεων µε κύριο άξονα την ανάδειξη της
συµβολής της περιοχής στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2016
2). Παιδεία:
 Η ανάπτυξη επιµορφωτικών, εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την βιωµατική
γνώση της τοπικής ιστορίας και πολιτισµού µέσω των µουσειακών χώρων, των
ιστορικών τόπων και λαογραφικών παραδόσεων της περιοχής.
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 Η ανάπτυξη επιµορφωτικών προγραµµάτων και σεµιναρίων για την γλώσσα, την
τέχνη, την ιστορία, τον πολιτισµό κ.α.
 Η ανάπτυξη θεσµών καλλιτεχνικής παιδείας µε εθνική και παγκόσµια εµβέλεια.
 Η υλοποίηση προγραµµάτων επιµορφωτικού-εκπαιδευτικού χαρακτήρα µέσω εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων και πρωτοβουλιών.
 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2016
3). Αθλητισµός:
 Ο συντονισµός και η στήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τους
τοπικούς φορείς.
 Η συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και ενίσχυση µαζικού αθλητισµού
 Η ανάπτυξη προγραµµάτων άθλησης και άσκησης που έχουν σχέση µε στη φύση
(ορειβατικός, περιπατητικός τουρισµός, θαλάσσια αθλήµατα, ιστιοπλοΐα, ποδηλασία κλπ).
 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2016
4). Περιβάλλον - Ποιότητα Ζωής:
 Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 Η ανάπτυξη καινοτόµων δράσεων πολιτιστικού χαρακτήρα για την σύνδεση του
πολιτισµού µε την οικονοµία, το φυσικό περιβάλλον, την προστασία του και την
κοινωνική οργάνωση.
 Η ανάδειξη και προστασία των τοπικών οικοσυστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα η
ανάδειξη της λίµνης Τσιβλού µε σεβασµό στο περιβάλλον και σε συνεργασία µε
τις αρµόδιες υπηρεσίες (δασαρχείο, υπηρεσία περιβάλλοντος κ.α.ο.)
 Η εκπόνηση προγράµµατος εκδηλώσεων για το 2016 σε συνεργασίας µε τους τοπικούς φορείς της περιοχής και την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας τόσο για την
υλοποίησή του, όσο και για την ανάδειξη της Ευρωπαϊκής διαδροµής Ε4 που διασχίζει το Φαράγγι του Βουραϊκού, καθώς και του Οδοντωτού ∆ιακοπτού Καλαβρύτων.
 Η διοργάνωση δράσεων (ηµερίδες, ενηµερωτικά φυλλάδια κ.α.ο.) για την περιβαλλοντική και οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών.
 Η διοργάνωση δράσεων (ηµερίδες, ενηµερωτικά φυλλάδια, ραδιοφωνικά σποτ
κ.α.ο.) για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ορθή διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων (µέθοδοι και τρόπου κοµποστοποίησης, ανακυκλώσιµα απορρίµµατα κ.α.ο)
 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2016
5). Κοινωνική Προστασία – Αλληλεγγύη και Απασχόληση:
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 Η ανάπτυξη της συνεργασίας µε το τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισµού. Για την υλοποίηση δράσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη και
κοινωνική φροντίδα των δηµοτών που βρίσκονται σε ανάγκη.
 Λειτουργία Γραφείου Παροχής Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών µε στόχο την προσέγγιση των κοινωνικών προβληµάτων της περιοχής και την εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικά οµάδων.
 Συνέχιση της λειτουργίας του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» που υλοποίει η
επιχείρηση και καλύπτει τις ανάγκες όλου του ∆ήµου Αιγιαλείας µε πέντε ξεχωριστές ∆οµές (Ερινεου – Συµπολιτείας, Αιγίου, ∆ιακοπτού, Ακράτας Αιγείρας)
 ∆ηµιουργία κέντρου ψυχικής υγείας σε συνεργασία µε θεσµοθετηµένες δοµές του
∆ήµου Πατρών
 Ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων και πολιτικών, συµµετοχή και υλοποίηση
ολοκληρωµένων τοπικών σχεδίων και δράσεων προώθησης της απασχόλησης και
κοινωνικής ενσωµάτωσης των ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 Η ενίσχυση της λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης κατά των Εξαρτησιογόνων
Ουσιών, σε συνεργασία µε το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής
Ψυχοκοινωνικής Υγείας.
 Η ανάπτυξη προγραµµάτων και υλοποίηση δράσεων για την ψυχαγωγία, αναψυχή, δηµιουργική απασχόληση, κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόµων µε ειδικές
ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
 Η κοινωνική µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών,
µε την παροχή βοηθηµάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης.
 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε
τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των
στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου.
 Η µελέτη και εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα.
 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2016
6). Εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη του ∆ήµου
Στους σκοπούς της επιχείρησης περιλαµβάνεται γενικότερα:
 Η ανάληψη του σχεδιασµού και της υλοποίησης προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια διαφόρων
προγραµµάτων και πρωτοβουλιών, από το ∆ηµόσιο ή από ίδιους πόρους, σε όλους
τους τοµείς των υπηρεσιών και δράσεων που αναπτύσσει η επιχείρηση σύµφωνα
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µε τους καταστατικούς της σκοπούς (κοινωνικός τοµέας, πολιτισµός, αθλητισµός,
περιβάλλον κ.α.)
 Η συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις του ∆ηµοσίου και των Νοµικών
Προσώπων σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010.
 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2016
Άρθρο 2: Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων
Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση έχει ως εξής:
ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΕΤΟΣ 2016

11. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

10.000,00

12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

15.000,00

14. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

15.000,00

60. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

300.000,00

61. ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ

341.100,00

62. ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

80.000,00

64. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α

124.780,00

65. ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α
50. ΒΡΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:

500,00
154.688,89
1.041.068,89

Άρθρο 3: Προϋπολογισµός των Εσόδων της Επιχείρησης
Ο Προϋπολογισµός των εσόδων της επιχείρησης που προκύπτουν από τις παραπάνω
δραστηριότητες σε ετήσια βάση έχει ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΕΤΟΣ 2016

73. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

150.000,00

74. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

370.000,00

75. ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

25.000,00

30. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

41.068,89
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125.000,00

38. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:

711.068,89

Άρθρο 4: Καθορισµός ύψους χρηµατοδότησης της Επιχείρησης
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΥΕΚ 114α/8-6-2006), όπως αυτός ισχύει και έχει τροποποιηθεί και ειδικότερα µε την τροποποίησή του µε την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012, όπως
και αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, «η Κοινωφελής Επιχείρηση χρηµατοδοτείται
από τον οικείο δήµο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της µετά από σχετική
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του. Η χρηµατοδότηση του ∆ήµου καλύπτει τη διαφορά
µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, ο οποίος
συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης
που τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα
δράσης που συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 206 του ν.
3463/2006. Βάσει των ανωτέρω, η χρηµατοδότηση του ∆ήµου, καλύπτει τη διαφορά
µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της Επιχείρησης, χωρίς τους
περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις και για την καταβολή της χρηµατοδότησης αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της Επιχείρησης συνοδευόµενου από εισηγητική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής.
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµ. 50891/10-92007 (ΥΕΚ 1876/14-9-2007 τ.β΄) ΚΤΑ, «περί οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης
των ∆ηµοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
(ν.3463/2006)» και συγκεκριµένα την παρ. 3 του άρθρου 2 αυτής, σύµφωνα µε την
οποία, η έγκριση του προϋπολογισµού της Επιχείρησης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
γίνεται το αργότερο εντός µηνός από την ψήφιση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, η
Επιχείρηση συνέταξε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης της .
Στο ύψος της χρηµατοδότησης του ∆ήµου και η ανάλυση του προγράµµατος χρηµατοδότησης προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του έτους καθορίζεται από
τη διαφορά µεταξύ των συνολικών δαπανών (συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων
που προέρχονται από παρελθόντα έτη), µείον τα έσοδα (συµπεριλαµβανοµένων και
των εσόδων από απαιτήσεις προηγούµενων χρήσεων), των επιµέρους δραστηριοτήτων, όπως αναλυτικά εκτέθηκαν ανωτέρω.
∆ιαφορά Εσόδων - Εξόδων: Έτους 2016
ΕΤΟΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

2016

1.041.068,89€

ΕΣΟ∆Α & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/∆ΙΑΘΕΣΙΜ
Α
711.068,89€

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ

330.0000,00€

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των εξόδων και των υποχρεώσεων της
επιχείρησης ανέρχεται σε 1.041.068,89€, ενώ το σύνολο των εσόδων των δραστηριοτήτων της και των απαιτήσεων/διαθεσίµων της ανέρχεται σε 711.068,89€, συνεπώς
το υπολειπόµενο ποσό προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων
δαπανών της επιχείρησης ανέρχεται σε 330.000,00€ και το οποίο θα καλυφθεί από
τον οικείο δήµο.
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Η χρηµατοδότηση του ∆ήµου καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του
ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος
των δαπανών) που επέβαλαν προϊσχύουσες διατάξεις νόµων.
ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ
∆εδοµένου ότι στην πλειοψηφία τους τα αντικείµενα της Επιχείρησης, υλοποιούνται
σε καθηµερινή βάση, το ποσό της χρηµατοδότησης θα καταβάλλεται τµηµατικά από
το ∆ήµο στην επιχείρηση σε µηνιαίες δόσεις, ως εξής:
1ος/2016
27.500,00

2ος/2016
27.500,00

3ος/2016
27.500,00

4ος/2016
27.500,00

5ος/2016
27.500,00

6ος/2016
27.500,00

7ος/2016
27.500,00

8ος/2016
27.500,00

9ος/2016
27.500,00

10ος/2016
27.500,00

11ος/2016
27.500,00

12ος/2016
27.500,00

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 223/2015 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε το αποφασιστκό µέρος της υπ’ αριθ.223/2015απόφασης του ∆/κού Σ/λίου της
κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.
ΕΠ.Α)», περί έγκρισης ετήσιου προγράµµατος δράσης έτους 2016 και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3463 / 2006 ∆.Κ.∆
την παρ. 14 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 και το άρθρο 65 Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.: 1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Βασ. Φιλιππόπουλου,3) Μιχ. Κωνσταντίνου,4) Βασ. Ανδρουτσόπουλου,5) Βασ.Τοµαρά, 6) Χρ.Γούτου 7) Κων. Παπακωνσταντίνου & 8) Χρ.Λαϊνά, που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχε αποχωρήσει
πριν την συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, εποµένως µε είκοσι (20) ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης έτους 2016 της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την επωνυµία: «∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας» µε διακριτικό τίτλο (∆Η.Κ.
ΕΠ.Α), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 223/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 745 /2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 746
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ. Σπηλιόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )

2

Α∆Α: 768ΩΩ6Χ-ΦΕΛ

Για το αντικείµενο: «Έγκριση αναγκαιότητας προµήθειας, µελέτης,
προϋπολογισµού και τρόπου εκτέλεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια Σάκων Απορριµµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας & προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας και των Νοµικών του Προσώπων Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης & του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έκτο (6 ο) ΕΚΤΟΣ θέµα της ηµερήσιας διάταξης
το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σε αυτή από το Σώµα και διαβάζει εισήγηση του κ. Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθηκών της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη τα κάτωθι :
α) την υπ’ αριθµ. 3/26-3-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
περί ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών των ∆ήµων και όλων των Νοµικών τους Προσώπων ,
β) την υπ΄ αριθµ.149/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας»
γ) την υπ΄ αριθµ. 218/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης και
δ) την υπ’ αριθµ.99/2015 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
Παρακαλείσθε όπως :
Εγκρίνετε την αναγκαιότητα της προµήθειας, τη µελέτη του
Τµήµατος Προµηθειών, τον Προϋπολογισµό αυτής και τον
τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια Σάκων Απορριµµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας & προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας και
των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου» έτους 2016.
Η προµήθεια θα γίνει µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και
θα χρηµατοδοτηθεί όσον αφορά τον ∆ήµο Αιγιαλείας από δηµοτικούς πόρους του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016 και αντίστοιχα για τα Νοµικά Πρόσωπα από τους προϋπολογισµούς του έτους 2016 στους οποίους θα εγγραφούν και θα δεσµευτούν οι πιστώσεις για το σκοπό αυτό και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν. 3463/2006).
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσό των 40.530,74€ µε ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ∆ήµου Α ι γ ι α λ ε ί α ς οικονοµικού έτους 2016 και τον
προϋπολογισµό των Νοµικών Προσώπων.»

3

Α∆Α: 768ΩΩ6Χ-ΦΕΛ

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθηκών της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, την υπ’
αριθ. 3/26-3-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «περί ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών των ∆ήµων και όλων των Νοµικών τους
Προσώπων», την υπ’ αριθµ.149/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», την υπ’ αριθ. 218/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, την υπ’ αριθµ. 99/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας, την υπ’ αριθ. 84/2015 µελέτη του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθηκών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ.∆ηµ.
Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
1) Την αναγκαιότητα της προµήθειας µε τίτλο : «Προµήθεια Σάκων
Απορριµµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας & προµήθεια ειδών
καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας και
των Νοµικών του Προσώπων Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης & του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου», για το έτος 2016,
2) Την υπ’ αριθ. 84/2015 µελέτη, που αφορά την προµήθεια µε τίτλο
«Προµήθεια Σάκων Απορριµµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας &
προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου» έτους 2016,
όπως αυτή συντάχθηκε από το Τµήµα Προµηθειών & Αποθηκών της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
3) Τον προϋπολογισµό της µελέτης, που ανέρχεται στο ποσό των
40.530,74 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.23% και θα βαρύνει τους :
α) τον Κ.Α. 20-6635 & β) τον Κ.Α.10-6635 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016,
β) τον Κ.Α. 10-6634 του προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. του
∆ήµου µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» οικονοµικού έτους 2016 &
4
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γ) τον Κ.Α. 64.08.01 του προϋπολογισµού της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (∆Η.Κ.ΕΠ.Α) οικονοµικού έτους
2016, &
δ) τον ΚΑ 10-6634 του προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016.
4) Τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας: «Προµήθεια Σάκων Απορριµµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας & προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του ∆ήµου Αιγιαλείας και των
Νοµικών του Προσώπων Ν.Π.∆.∆. Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και
Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης & του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου », έτους 2016, µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό και θα χρηµατοδοτηθεί όσον αφορά τον
∆ήµο Αιγιαλείας από δηµοτικούς πόρους του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2016 και αντίστοιχα για τα Νοµικά Πρόσωπα από τους
προϋπολογισµούς του έτους 2016 στους οποίους έχουν εγγραφεί και έχουν δεσµευτεί οι πιστώσεις για το σκοπό αυτό και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν. 3463/2006).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 746/ 2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

5

Α∆Α: 7ΩΚΡΩ6Χ-139

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 747
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ.: η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
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Α∆Α: 7ΩΚΡΩ6Χ-139

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή χρεών από τέλη Λαϊκής Αγοράς Αιγίου σε βάρος του Αριστείδη Μαγγίνα του Νικολάου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το έβδοµο (7ο ) θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε από το Σώµα σε αυτή και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου -Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτούΑκράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, 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.
1.Μαγγίνας Αριστείδης του Νικολάου.
∆ιαγραφή του ποσού των 198,28 ευρώ από τέλη λαϊκής Αγοράς Αιγίου
(Αγροτικά 2 θέσεις) έτους 2014 διότι τα ίδια τέλη εξοφλήθηκαν µε το
υπ.αριθµ.Γ3792/28-11-2014 διπλότυπο είσπραξης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Αντιδηµάρχου κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, ∆.Ε.∆ιακοπτού-ΑκράταςΑιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.∆
και του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης, ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ.∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού των 198,28 ευρώ από τέλη λαϊκής Αγοράς Αιγίου (Αγροτικά 2 θέσεις) έτους 2014, στο όνοµα Μαγγίνας Αριστείδης του Νικολάου, διότι τα ίδια τέλη εξοφλήθηκαν µε το
υπ.αριθµ.Γ3792/28-11-2014 διπλότυπο είσπραξης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 747 /2015
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O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 761
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ.: η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )

2

Α∆Α: 6498Ω6Χ-Π1Ε

Για το αντικείµενο: « Tακτοποίηση- διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ
∆ηµοτικής Ενότητας Αιγίου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση της κας Προϊσταµένης του Τµήµατος Εσόδων &
Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Μετά την αποστολή ειδοποιητηρίων απόδοσης ΤΑΠ έτους 2015,
προσήλθαν στην υπηρεσία µας δηµότες για την τακτοποίηση των σε βάρος τους σχετικών χρεώσεων. Ζητήθηκαν από την υπηρεσία µας και κατατέθηκαν αντίγραφα λογαριασµών ∆ΕΗ, Ε9 ή ΕΤΑΚ, αντίγραφα συµβολαίων των ενδιαφεροµένων και διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω για τα
οποία εισηγούµαι τα ακόλουθα:
1.Από την καρτέλα του κ. Μποτίνη Νικολάου του Ευθυµίου µε
ΑΦΜ 046526525, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2015, το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (22,93€), για ακίνητο που βρίσκετε επί της οδού
Στράβωνος , διότι όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν το εν λόγω ακίνητο έχει ηλεκτροδοτηθεί και αποδίδονται τα τέλη
ΤΑΠ µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ.
2.Από την καρτέλα Κατσικώστας Κων/νος Λουκ. (Κατσικώστα Αικατερίνη) µε ΑΦΜ 003390316, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος
τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2011, το ποσό των είκοσι ευρώ και
εξήντα έξι λεπτών (20,66 €), έτους 2012 το ποσό των δέκα εννέα ευρώ
και εξήντα τριών λεπτών (19,63€), έτους 2013 το ποσό των είκοσι δύο
ευρώ και ενενήντα λεπτών (22,90€), έτους 2014 το ποσό των είκοσι
δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (22,90€), έτους 2015 το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (22,90€), ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής εκατόν οχτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (108,99), για
ακίνητο που βρίσκετε επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 101, διότι όπως
προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν το εν λόγω ακίνητο
έχει ηλεκτροδοτηθεί και αποδίδονται τα τέλη ΤΑΠ µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ. ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταµένης του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου
Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.∆
και του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ : 1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος, 2) Βασ.Τοµαρά, 3) Βασ.Ανδρουτσόπουλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου,
5) Βασ.Φιλιππόπουλου, & 6) Χρ.Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών» σύµφω3
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να µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται
ως αρνητική ψήφος) , ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2)
Χρ.Γούτος , 3) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος και 4) πριν την ψηφοφορία ο κ
Κων/νος Παπακωνσταντίνου, εποµένως µε (19) ψήφους υπέρ, κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει :
1. Από την καρτέλα του κ. Μποτίνη Νικολάου του Ευθυµίου µε
ΑΦΜ 046526525, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2015, το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (22,93€), για ακίνητο που βρίσκετε επί της οδού
Στράβωνος , διότι όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν το εν λόγω ακίνητο έχει ηλεκτροδοτηθεί και αποδίδονται τα τέλη
ΤΑΠ µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ.
2. Από την καρτέλα Κατσικώστας Κων/νος Λουκ. (Κατσικώστα Αικατερίνη) µε ΑΦΜ 003390316, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος
τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2011, το ποσό των είκοσι ευρώ και
εξήντα έξι λεπτών (20,66 €), έτους 2012 το ποσό των δέκα εννέα ευρώ
και εξήντα τριών λεπτών (19,63€), έτους 2013 το ποσό των είκοσι δύο
ευρώ και ενενήντα λεπτών (22,90€), έτους 2014 το ποσό των είκοσι
δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (22,90€), έτους 2015 το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (22,90€), ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής εκατόν οχτώ ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (108,99), για
ακίνητο που βρίσκετε επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 101, διότι όπως
προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν το εν λόγω ακίνητο
έχει ηλεκτροδοτηθεί και αποδίδονται τα τέλη ΤΑΠ µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 761/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 762
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφές τελών 0,5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων της επιχείρησης Ακράτα κάµπινγκ Τζαβέλλα Εµµανουήλ ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14ο) θέµα της Hµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι στο πρώην ∆ήµο Ακράτας έχουν βεβαιωθεί
ποσά για τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων.
Τα στοιχεία αναζητήθηκαν από τη ∆ΟΥ Αιγίου στις περιπτώσεις
που οι κάτοχοι επιχειρήσεων δεν δήλωσαν ως όφειλαν τα ακαθάριστα
έσοδα στο χρονικό διάστηµα που έπρεπε.
Στη περίπτωση της επιχείρησης Ακράτα κάµπινκ, ιδιοκτησίας
Τζαβέλλα Εµµανουήλ του Γεωργίου µε ΑΦΜ 062355130 παρατηρήθηκε
λάθος χρέωση λόγω παράλληλης εµπορικής δραστηριότητας που δεν υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής τέλους 0,5% µε αποτέλεσµα να
ληφθεί υπόψη µεγαλύτερος τζίρος για τον υπολογισµό ετών 2013 και
2014,όπως αναλύονται παρακάτω κατά έτος.
Έτος 2014:
Ακαθάριστα έσοδα τα οποία υπόκεινται σε τέλος 0,5% :61.139,73 ευρώ.
Πληρώθηκε το ορθόν ποσό 305,70 µε το διπλότυπο είσπραξης Η 7233
από 08/12/2015. Αρχικό βεβαιωµένο ποσό : 689,27
Εποµένως εισηγούµαι τη διαγραφή του υπόλοιπου βεβαιωµένου ποσού:
383,57 ευρώ.
Έτος 2013:
Ακαθάριστα έσοδα τα οποία υπόκεινται σε τέλος 0,5% :57.410,47 ευρώ.
Πληρώθηκε το ορθόν ποσό 287,05 συν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις
20,96 ευρώ συν πρόστιµο 10% 28,71 ευρώ µε το διπλότυπο είσπραξης
Η 7232 από 08/12/2015. Αρχικό βεβαιωµένο ποσό : 733,10
Εποµένως εισηγούµαι τη διαγραφή του υπόλοιπου βεβαιωµένου ποσού:
1) 446,05 ευρώ συν τις ανάλογες προσαυξήσεις για το έτος 2013.
2) 383,57 ευρώ για το έτος 2014.
Αριθµός καρτέλας οφειλέτη: 49637 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-ΑκράταςΑιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆
και 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, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ : 1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλος, 2) Βασ.Τοµαρά, 3) Βασ. Ανδρουτσόπουλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου & 5) Χρ.Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή
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ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. : 1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2) Χρ. Γούτος , 3) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος και 4) Κων/νος
Παπακωνσταντίνου, εποµένως µε (20) ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τις διαγραφές τελών 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων
της επιχείρησης Ακράτα κάµπινγκ Τζαβέλλα Εµµανουήλ , ως παρακάτω:
Για το Έτος 2014:
Ακαθάριστα έσοδα τα οποία υπόκεινται σε τέλος 0,5% :61.139,73 ευρώ.
Πληρώθηκε το ορθόν ποσό 305,70 µε το διπλότυπο είσπραξης Η 7233
από 08/12/2015. Αρχικό βεβαιωµένο ποσό : 689,27
τη διαγραφή του υπόλοιπου βεβαιωµένου ποσού: 383,57 ευρώ.
Για το Έτος 2013:
Ακαθάριστα έσοδα τα οποία υπόκεινται σε τέλος 0,5% :57.410,47 ευρώ.
Πληρώθηκε το ορθόν ποσό 287,05 συν οι αντίστοιχες προσαυξήσεις
20,96 ευρώ συν πρόστιµο 10% 28,71 ευρώ µε το διπλότυπο είσπραξης
Η 7232 από 08/12/2015. Αρχικό βεβαιωµένο ποσό : 733,10
τη διαγραφή του υπόλοιπου βεβαιωµένου ποσού:
1) 446,05 ευρώ συν τις ανάλογες προσαυξήσεις για το έτος 2013.
2) 383,57 ευρώ για το έτος 2014.
Αριθµός καρτέλας οφειλέτη: 49637
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 762/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 763
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.

1

Α∆Α: 7Χ4ΚΩ6Χ-ΧΚ∆

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Α∆Α: 7Χ4ΚΩ6Χ-ΧΚ∆

Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφές τελών Νεκροταφείου της ∆.Ε.
Ακράτας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της Hµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Α) Κατόπιν αιτήσεως του Σαρακίνη ∆ιονύσιου του Αναστασίου,
για εκ παραδροµής χρέωσης τελών νεκροταφείου στη Τοπική Κοινότητα
Παραλίας Πλατάνου όπου δεν διαθέτει πλέον στη κατοχή του τάφο και
µε την µε αριθ. Πρωτ 42 από16/09/2015 βεβαίωση του Προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας Παραλίας Πλατάνου περί εκταφής της οικογένειας
διαπιστώθηκε η ορθότητα
του αιτήµατός του. (Αριθ. καρτέλας 51726)
Β) Κατόπιν αιτήσεως της Γιοβά Αµαλίας του ∆ηµητρίου, περί διπλής χρέωσης ταφείου στη Τοπική Κοινότητα Ακράτας και µε τη προσκόµιση του διπλοτύπου είσπραξης Η 4904 – 05/08/2015 για το έτος
2015 διαπιστώθηκε η ορθότητα του αιτήµατός της. (Αριθ. καρτέλας
53009).
Κατόπιν τούτου εισηγούµαι:
Α) Τη διαγραφή τελών νεκροταφείου του Σαρακίνη ∆ιονύσιου του
Αναστασίου για τα έτη: 2013,2014 και 2015 το ποσό των 15 ευρώ ανά
έτος.
Β) Τη διαγραφή τελών νεκροταφείου της Γιοβά Αµαλίας του ∆ηµητρίου 15 ευρώ για έτος 2015 λόγω διπλοεγγραφής ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-ΑκράταςΑιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆
και 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, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ : 1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Βασ.Τοµαρά, 3) Βασ. Ανδρουτσόπουλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου, 5) Βασ.Φιλιππόπουλου & 6) Χρ. Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του
Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. :
1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2) Χρ. Γούτος , 3) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος και 4) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, εποµένως µε (19) ψήφους υπέρ,
κατά πλειοψηφία,

3

Α∆Α: 7Χ4ΚΩ6Χ-ΧΚ∆

Αποφασ ί ζ ε ι
Α) Τη διαγραφή τελών νεκροταφείου του κ. Σαρακίνη ∆ιονύσιου
του Αναστασίου για τα έτη: 2013,2014 και 2015 το ποσό των 15 ευρώ
ανά έτος.
Β) Τη διαγραφή τελών νεκροταφείου της κας Γιοβά Αµαλίας του
∆ηµητρίου 15 ευρώ για έτος 2015, λόγω διπλοεγγραφής
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 763/2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: ΩΜΒΥΩ6Χ-5ΝΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 764
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
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Α∆Α: ΩΜΒΥΩ6Χ-5ΝΝ

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Α∆Α: ΩΜΒΥΩ6Χ-5ΝΝ

Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφές τελών ΤΑΠ της ∆.Ε. Ακράτας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της Hµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι στο πρώην ∆ήµο Ακράτας και κατά προέκταση στη ∆ηµοτική Ενότητα Ακράτας πλέον, µετά την εφαρµογή του σχεδίου «Καλλικράτης», δεν υπήρχε ποτέ εφαρµογή για την έκδοση Βεβαιωτικών καταλόγων τελών ΤΑΠ.
Τα αρχεία οφειλετών κρατούνταν σε υπολογιστή σε απλή µορφή
excel και σε χειρόγραφες σηµειώσεις.
Έγιναν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να δηµιουργηθεί Οικονοµική εφαρµογή τελών ΤΑΠ ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να εξεταστούν συµβολαιογραφικές πράξεις και αιτήσεις δηµοτών από το έτος
2008 έως και το 2013 προκειµένου να γίνουν αλλαγές υπόχρεων. Όλα τα
παραπάνω σε συνδυασµό µε την ελλιπέστατη βάση δεδοµένων ( µη καταχώρηση ΑΦΜ, πατρώνυµου, ζωνών κ.τ.λ.) οδήγησε σε µια σειρά λάθος χρεώσεων λόγω συνωνυµιών, µη διαγραφής παλαιού υπόχρεου κτλ.
Με τον χρηµατικό κατάλογο 9211 µε ηµεροµηνία βεβαίωσης
16/01/2014, 14069 µε ηµεροµηνία βεβαίωσης 01/04/2015 και 14999 µε
ηµεροµηνία βεβαίωσης 06/11/2015 εκδόθηκαν τα Τέλη ΤΑΠ για το οικονοµικό έτος 2011, 2012 και 2013 αντίστοιχα καθώς και για τις χρεώσεις επί ∆ήµου Ακράτας και προέκυψαν αιτήσεις πολιτών για διαγραφή
ποσών προσκοµίζοντας τα ανάλογα έγγραφα και στοιχειοθετώντας τις
αξιώσεις τους όπως αναλυτικά αναγράφονται και αναλύονται στο παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜ/ΜΟ

6

Ασηµακόπουλος
Χαράλαµπος
Ασηµακοπούλου
Βασιλική
Βασιλοπούλου
Μαρία
Βελισσαρόπουλος
Σωτήριος
Γιαννακόπουλος
Θεόδωρος
Γιοβάς Γεώργιος

7

Γιοβάς Παύλος

1
2
3
4
5

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ
∆ηµήτριος 106596

∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΥ
1,16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

∆ηµήτριος 106595

1,08

Λάθος εγγραφή

Βασίλειος

53021

Ταπ 2012 & 2013 . Πώληση από το 2007

Αθανάσιος
Κων/νος

106721

5,60
&5,60
5,17

Παύλος

106706

Ταπ 2012 & 2013. διπλοεγραφή, επισύναψη το
Η 1063 από 18/05/2015για έτος
2012 και Η 6637 από 11/11/2015 για έτος 2013
∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα βάση Ε9

Γεώργιος

106526

27,24 &
27,24
31,15 &
7,75 &
10,69
5,95 &
1,72

106743

Λάθος εγγραφή

∆εν υπάρχει βάση Ε9

∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα βάση Ε9

3
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∆ηµητρακέλλου –
Γιαννούλη Αλεξάνδρα
Ζαφειρόπουλος
Χρίστος
Ζώτου – Νικολάου
Χάιδω
Ηλιόπουλος Γεώργιος

Αντώνιος

106646

75,66

∆ιπλοεγραφή και στη καρτέλα 106551.
Επισύναψη το Η 6840 από 19/11/2015

Αναστάσιος
Αντώνιος

095480

3,36

53079

8,77

Λάθος δηµιουργία καρτέλας και εποµένως χρέωση από
test εγγραφής κατά την εκµάθηση της εφαρµογής
.(Κωνσταντινίδης)
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Σωτήριος

47663

∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα βάση Ε9

Γεώργιος

46649

Παύλος

107045

27,55

Γεώργιος

akr.01.014 34,61
74
39,65 &
39,65
106754
48,7 &
48,7
46585
5,08

Λάθος υπολογισµός οφειλής λόγω λάθους καταχώρησης
ζώνης. Πληρωµή του ορθού ποσού µε το Η 5945
από 29/09/2015
To οικόπεδο έχει χτιστεί. Επισύναψη σύστασης
οριζοντίου ιδιοκτησίας.

17

Θεοδωρακοπούλου
– Αθανασοπούλου
Αδαµαντία
Καραχάλιος Γεώργιος
Καραχάλιος Παύλος
Κογκάκης Γεώργιος
Κογκάκης Παναγιώτης
Κυρίκου Σοφία

23,75 &
23,75 &
5,02
&6,49
2,24

18

Λασπάς Νικόλαος

106749

24,79

19
20

Μαύρου Ειρήνη
Μιχαλόπουλος Αντώνιος
Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Απόστολος
Πέτρος
Νικόλαος

106752
48538

3,56
5,6

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Αντώνιος

45586

1,68

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Κων/νος

107684

59,54

Το οικόπεδο 600 µέτρων έχει αγοραστεί –
απαλλοτριωθεί από το ∆ήµο Ακράτας

Akr.01.02
606
∆ηµήτριος 106745

11.31

∆ιπλοεγραφή και στο σύζυγο Καυκά Ιωάννη.
Επισύναψη το Η 4840 από 04/08/2015

6,21

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9. Πληρώθηκε
ένα κοµµάτι εξ αυτού που πράγµατι υπάρχει.

Γεώργιος

106652

53,81

Είναι αγροτεµάχιο. Επισύναψη συµβολαίου

Αντώνιος

49186

Παναγής

106691

28

Ράπτη Κων/να

Παναγής

106691

38,20 &
44,67
9,03 &
9,03 &
9,04
&4,51 &
4,51&
4,52
19,85 &
19,85 &
9,92 &
9,92

∆ιπλοεγραφή και στη καρτέλα 106550. πληρωµή
µε το Η 6839 από 19/11/15

27

Μιχαλόπουλος Ιωάννης
Νικηφόρου Κυριακή
Παναγοπούλου –
∆ρίτσα Ανθούλα
Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Προύντζου – Γιαννούλη Σπυριδούλα
Ράπτη Κων/να

8

9
10
11

12

13
14
15
16

21

22
23
24
25
26

Αντώνιος
Αντώνιος
Γεώργιος

Αντώνιος

∆ιπλοεγραφή. Επισύναψη το Η 6673 από 12/11/2015

Χρέωση 56 ευρώ ανά έτος. Υπολογισµός ορθού τέλους
και πληρωµή µε το Η 6911 του ορθού ποσού. ∆ιαγραφή του
Χρέωση 56 ευρώ ανά έτος. Υπολογισµός ορθού τέλους
και πληρωµή µε το ………του ορθού ποσού.
∆ιαγραφή του υπολοίπου.Επισύναψη Ε9
∆ιπλοεγραφή και στη καρτέλα 106744.
Επισύναψη το Η 6169από 27/10/2015
Είναι αγροτεµάχιο. Επισύναψη Ε9

∆ιπλοεγραφή και σεάλλη καρτέλα. Επισύναψη
του Η 6343 από 02/11/2015

Για έτη 2009 & 2010.∆εν υπάρχουν
τα οικόπεδα βάση Ε9

Για έτη 2011 και 2012. ∆εν υπάρχουν
τα οικόπεδα βάση Ε9

4
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11,48

Βασίλειος

Ακρ.01,03
594
55826

∆ιπλοεγγραφή και στη καρτέλα 53151. Πληρωµή
µε το Η 6709

39,89

Σταύρος

106554

9,8 & 8,4

Είναι αγροτεµάχιο. Υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά
στη προηγούµεν εισήγηση του 2015-11-26
∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα βάση Ε9

Σταύρος

49547

1,12 &

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Νικόλαος

51162

Έχει πωληθεί το οικόπεδο των 1000 µέτρων
και δεν υπάρχει το οικόπεδο των 268 µέτρων.

Συµεόπουλος
Γεώργιος
Τζαβέλλας Νεκτάριος

Παναγιώτης
Ιωάννης

46811

36

Φούρλας Σεραφείµ

Γεώργιος

37

Χωµενίδης Παναγιώτης
Ψαριάδης Κων/νος

Ιωάννης

Akr.01.04
598
106747

Χαράλαµπος

Akr.01.04
810

43,75 χ 2
έτη& 1,5 χ
3 έτη
3,87 &
5,38
59,54 &
59,54 &
59,54
2.88 x 3
και 2.80
28,79 &
106,84
7.51 &
7.51 &
2.75

29
30
31
32
33

34
35

38

Σακελλαρίου
Γεώργιος
Σαρλής Σοφοκλής

Βασίλειος

Σταυρόπουλος Ανδρέας
Σταυρόπουλος Παναγιώτης
Σπανού Μαρία

106746

∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα. Πρόκειται για
ηλεκτροδοτηµένα ακίνητα. Επισυνάπτεται Ε9
Για έτη 2011 , 2012 και 2013. Το οικόπεδο το πληρώνει
πλέον ο γιός του .Επισύναψη του Η 6126 από 23/10/15

Έχουν χτιστεί και έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόµησης.
∆εν υπάρχει το οικόπεδο, διόρθωση τιµής λόγω
διόρθωσης µέτρων και ζώνης
Έχει πωληθεί το οικόπεδο. Επισύναψη συµβολαίου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-ΑκράταςΑιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆
και 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, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ : 1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Βασ.Τοµαρά, 3) Βασ. Ανδρουτσόπουλου, 4) Μιχ. Κωνσταντίνου, 5) Βασ.Φιλιππόπουλου & 6) Χρ. Λαϊνά, που δήλωσαν «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του
Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. :
1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2) Χρ. Γούτος , 3) Βασ.Θεοφ. Χριστόπουλος και 4) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, εποµένως µε (19) ψήφους υπέρ,
κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει την διαγραφή των τελών Τ.Α.Π. σε φορολογουµένους της
∆ηµοτικής Ενότητας Ακράτας , ως εξής:
ΟΝΟΜ/ΜΟ

1

Ασηµακόπουλος
Χαράλαµπος

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ
∆ηµήτριος 106596

∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΥ
1,16

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Λάθος εγγραφή

5

Α∆Α: ΩΜΒΥΩ6Χ-5ΝΝ
∆ηµήτριος 106595

1,08

Βασίλειος

53021

Ταπ 2012 & 2013 . Πώληση από το 2007

Αθανάσιος
Κων/νος

106721

5,60
&5,60
5,17

6

Ασηµακοπούλου
Βασιλική
Βασιλοπούλου
Μαρία
Βελισσαρόπουλος
Σωτήριος
Γιαννακόπουλος
Θεόδωρος
Γιοβάς Γεώργιος

Λάθος εγγραφή

Παύλος

106706

Ταπ 2012 & 2013. διπλοεγραφή, επισύναψη το
Η 1063 από 18/05/2015για έτος
2012 και Η 6637 από 11/11/2015 για έτος 2013
∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα βάση Ε9

7

Γιοβάς Παύλος

Γεώργιος

106526

8

∆ηµητρακέλλου –
Γιαννούλη Αλεξάνδρα
Ζαφειρόπουλος
Χρίστος
Ζώτου – Νικολάου
Χάιδω
Ηλιόπουλος Γεώργιος

Αντώνιος

106646

27,24 &
27,24
31,15 &
7,75 &
10,69
5,95 &
1,72
75,66

Αναστάσιος
Αντώνιος

095480

3,36

53079

8,77

Λάθος δηµιουργία καρτέλας και εποµένως χρέωση από
test εγγραφής κατά την εκµάθηση της εφαρµογής
.(Κωνσταντινίδης)
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Σωτήριος

47663

∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα βάση Ε9

Γεώργιος

46649

Παύλος

107045

27,55

Γεώργιος

akr.01.014 34,61
74
39,65 &
39,65
106754
48,7 &
48,7
46585
5,08

Λάθος υπολογισµός οφειλής λόγω λάθους καταχώρησης
ζώνης. Πληρωµή του ορθού ποσού µε το Η 5945
από 29/09/2015
To οικόπεδο έχει χτιστεί. Επισύναψη σύστασης
οριζοντίου ιδιοκτησίας.

17

Θεοδωρακοπούλου
– Αθανασοπούλου
Αδαµαντία
Καραχάλιος Γεώργιος
Καραχάλιος Παύλος
Κογκάκης Γεώργιος
Κογκάκης Παναγιώτης
Κυρίκου Σοφία

23,75 &
23,75 &
5,02
&6,49
2,24

18

Λασπάς Νικόλαος

106749

24,79

19
20

Μαύρου Ειρήνη
Μιχαλόπουλος Αντώνιος
Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Απόστολος
Πέτρος
Νικόλαος

106752
48538

3,56
5,6

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Αντώνιος

45586

1,68

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Κων/νος

107684

59,54

Το οικόπεδο 600 µέτρων έχει αγοραστεί –
απαλλοτριωθεί από το ∆ήµο Ακράτας

11.31

∆ιπλοεγραφή και στο σύζυγο Καυκά Ιωάννη.
Επισύναψη το Η 4840 από 04/08/2015

6,21

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9. Πληρώθηκε
ένα κοµµάτι εξ αυτού που πράγµατι υπάρχει.

2
3
4
5

9
10
11

12

13
14
15
16

21

22
23
24

Μιχαλόπουλος Ιωάννης
Νικηφόρου Κυριακή
Παναγοπούλου –
∆ρίτσα Ανθούλα

Αντώνιος
Αντώνιος
Γεώργιος

Αντώνιος

106743

Akr.01.02
606
∆ηµήτριος 106745

∆εν υπάρχει βάση Ε9

∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα βάση Ε9
∆ιπλοεγραφή και στη καρτέλα 106551.
Επισύναψη το Η 6840 από 19/11/2015

∆ιπλοεγραφή. Επισύναψη το Η 6673 από 12/11/2015

Χρέωση 56 ευρώ ανά έτος. Υπολογισµός ορθού τέλους
και πληρωµή µε το Η 6911 του ορθού ποσού.
∆ιαγραφή του υπολοίπου.Επισύναψη Ε9
Χρέωση 56 ευρώ ανά έτος. Υπολογισµός ορθού τέλους
και πληρωµή µε το ………του ορθού ποσού.
∆ιαγραφή του υπολοίπου.Επισύναψη Ε9
∆ιπλοεγραφή και στη καρτέλα 106744.
Επισύναψη το Η 6169από 27/10/2015
Είναι αγροτεµάχιο. Επισύναψη Ε9

∆ιπλοεγραφή και σε άλλη καρτέλα. Επισύναψη
του Η 6343 από 02/11/2015

6

Α∆Α: ΩΜΒΥΩ6Χ-5ΝΝ
Γεώργιος

106652

53,81

Αντώνιος

49186

Παναγής

106691

28

Ράπτη Κων/να

Παναγής

106691

29

Σακελλαρίου
Γεώργιος
Σαρλής Σοφοκλής

Βασίλειος
Βασίλειος

Ακρ.01,03
594
55826

38,20 &
44,67
9,03 &
9,03 &
9,04
&4,51 &
4,51&
4,52
19,85 &
19,85 &
9,92 &
9,92
11,48

∆ιπλοεγραφή και στη καρτέλα 106550. πληρωµή
µε το Η 6839 από 19/11/15

27

Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Προύντζου – Γιαννούλη Σπυριδούλα
Ράπτη Κων/να

Είναι αγροτεµάχιο. Επισύναψη συµβολαίου

Σταυρόπουλος Ανδρέας
Σταυρόπουλος Παναγιώτης
Σπανού Μαρία

Σταύρος

106554

9,8 & 8,4

Είναι αγροτεµάχιο. Υπάρχουν όλα τα δικαιολογητικά
στη προηγούµεν εισήγηση του 2015-11-26
∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα βάση Ε9

Σταύρος

49547

1,12 &

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Νικόλαος

51162

Έχει πωληθεί το οικόπεδο των 1000 µέτρων
και δεν υπάρχει το οικόπεδο των 268 µέτρων.

Συµεόπουλος
Γεώργιος
Τζαβέλλας Νεκτάριος

Παναγιώτης
Ιωάννης

46811

36

Φούρλας Σεραφείµ

Γεώργιος

37

Χωµενίδης Παναγιώτης
Ψαριάδης Κων/νος

Ιωάννης

Akr.01.04
598
106747

Χαράλαµπος

Akr.01.04
810

43,75 χ 2
έτη& 1,5 χ
3 έτη
3,87 &
5,38
59,54 &
59,54 &
59,54
2.88 x 3
και 2.80
28,79 &
106,84
7.51 &
7.51 &
2.75

25
26

30
31
32
33

34
35

38

106746

39,89

Για έτη 2009 & 2010.∆εν υπάρχουν
τα οικόπεδα βάση Ε9

Για έτη 2011 και 2012. ∆εν υπάρχουν
τα οικόπεδα βάση Ε9

∆ιπλοεγγραφή και στη καρτέλα 53151. Πληρωµή
µε το Η 6709

∆εν υπάρχουν τα οικόπεδα. Πρόκειται για
ηλεκτροδοτηµένα ακίνητα. Επισυνάπτεται Ε9
Για έτη 2011 , 2012 και 2013. Το οικόπεδο το πληρώνει
πλέον ο γιός του .Επισύναψη του Η 6126 από 23/10/15

Έχουν χτιστεί και έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόµησης.
∆εν υπάρχει το οικόπεδο, διόρθωση τιµής λόγω
διόρθωσης µέτρων και ζώνης
Έχει πωληθεί το οικόπεδο. Επισύναψη συµβολαίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 764/2015
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος

7

Α∆Α: 7Β6ΣΩ6Χ-Σ2Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 765
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.

1

Α∆Α: 7Β6ΣΩ6Χ-Σ2Υ

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ.Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )

2

Α∆Α: 7Β6ΣΩ6Χ-Σ2Υ

Για το αντικείµενο: «Συµψηφισµός ποσού 10 ευρώ για τέλη νεκροταφείου έτους 2016, λόγω λάθους χρέωσης για το τέλος του έτους
2013, 25 ευρώ αντί του ορθού 15 ευρώ ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Hµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Το οικονοµικό έτος 2013 βεβαιώθηκαν εσφαλµένα τέλη νεκροταφείου 25 ευρώ αντί του ορθού 15 ευρώ.
Εισηγούµαι:
Το συµψηφισµό τελών νεκροταφείου του έτους 2016 και χρέωση
5 ευρώ αντί 15 ευρώ για όσους ∆ηµότες πλήρωσαν λάθος χρέωση και οι
οποίοι αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα. Σε κάθε αίτηση επισυνάπτεται το διπλότυπο είσπραξης του λάθος ποσού.
Α/Α ΟΝΟΜ/ΜΟ

1
2
3

∆ήµου Κων/νος
Μούζουλας Θεόδωρος
Ρουµάνη Παρασκευή

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ
Τρύφωνας
47540
Ιωάννης
50471
Νικόλαος
51723

∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Η 3100- 26/11/2013
Λ 3091 – 16/09/2013
Η 1786 – 23/09/2013

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-ΑκράταςΑιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.∆
και 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, πλην του δηµοτικού συµβούλου κ. Μιχ. Κωνσταντίνου, που δήλωσε «παρών» σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2) Χρ. Γούτος , 3) Βασ.
Θεοφ. Χριστόπουλος και 4) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει το συµψηφισµό τελών Nεκροταφείου του έτους 2016
και χρέωση 5 ευρώ αντί 15 ευρώ για όσους ∆ηµότες πλήρωσαν λάθος
χρέωση και οι οποίοι αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

3

Α/Α
1
2
3

ΟΝΟΜ/ΜΟ
∆ήµου Κων/νος
Μούζουλας Θεόδωρος
Ρουµάνη Παρασκευή

Α∆Α: 7Β6ΣΩ6Χ-Σ2Υ
∆ΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ
Τρύφωνας
47540
Η 3100- 26/11/2013
Ιωάννης
50471
Λ 3091 – 16/09/2013
Νικόλαος
51723
Η 1786 – 23/09/2013

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 765/2015
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
14 ∆εκεµβρίου 2015
Αριθ. Απoφ.: 766
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,3) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,5) ∆ηµήτριο Καλαµίδα
6) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο Γεωρ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Μπούνια, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12)Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο 23) Χρήστο Γούτο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)
Βασίλειο Τοµαρά, 26)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 27) Κωνσταντίνο
Παπακωνσταντίνου, 28) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 29) Χρήστο
Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα τέσσερις (14) του µηνός ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου,
µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.45482/10-12- 2015, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ.: η κα Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.
Τράπεζας.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Χρ. Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος και 4) Θεοφ. Σπηλιόπουλος , κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι εννέα (29) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.741 έως και 766 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή χρεώσεων από τους βεβαιωτικούςχρηµατικούς καταλόγους της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγείρας του ∆ήµου
Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, 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.
1.∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος του ∆ηµητρίου.
∆ιαγραφή από τέλη νεκροταφείου διπλού τάφου(Μάρµαρα)
Τοπ.Κοιν.Αιγείρας:
- Έτους 2012, ποσού 15,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
- Έτους 2013, ποσού 25,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
- Έτους 2014, ποσού 15,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
- Έτους 2015, ποσού 15,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
διότι ο Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Αιγείρας κος Σταθακόπουλος Ηλίας βεβαιώνει σε αίτησή του ότι ο ίδιος τάφος έχει βεβαιωθεί και στην ∆ιαµαντοπούλου Ευγενία του Βασιλείου. Μετά την ανωτέρω διαγραφή να γίνει
διόρθωση του καταλόγου ώστε από το έτος 2016 ο ανωτέρω τάφος να
µην βεβαιωθεί ξανά στον ∆ιαµαντόπουλο Βασίλειο του ∆ηµητρίου.
2.∆ηµητρόπουλος Ευάγγελος του Μιχαήλ.
∆ιαγραφή από καλοκαιρινή άρδευση της Τοπ.Κοιν.Περιθωρίου :
-Έτους 2005 , ποσού των 35,90 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2006 , ποσού των 54,90 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2007 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2008 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2009 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2010 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2011 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2012 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
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-Έτους 2013 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2014 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
διότι ο Πρόεδρος της Τοπ.Κοιν.Περιθωρίου κος Μαγγίνας Γεώργιος βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι για τα έτη 2005 έως & 2014 ο πολίτης δεν έχει κάνει χρήση του αρδευτικού νερού. Για το λόγο αυτό θα
πληρώσει δικαίωµα 3,70 ευρώ ανά έτος και από το έτος 2015 να γίνει
διόρθωση του καταλόγου ώστε να χρεώνεται 3,70 ευρώ δικαίωµα άρδευσης.
3.Κουβέλης Αλέξιος του Αλεξίου.
∆ιαγραφή του ποσού των 148,90 ευρώ από ύδρευση έτους 2014 καθώς
και του ποσού των 19,36 ευρώ από φπα 13% ύδρευσης έτους 2014 , πλέον προσαυξήσεων ,στην παροχή µε αριθµό 90212181-Α διότι το έτος
2014 ο καταµετρητής του ∆ήµου είχε κάνει λάθος µέτρηση του υδροµέτρου όπως φαίνεται και στην καρτέλα του υδροµέτρου. Αυτό διαπιστώθηκε µετά από επανακαταµέτρηση που έγινε από τον υδραυλικό του ∆ήµου Μενύχτα Απόστολο.
4.Κουβέλης Παναγιώτης του Αλεξίου.
∆ιαγραφή του ποσού των 148,90 ευρώ από ύδρευση έτους 2014 καθώς
και του ποσού των 19,36 ευρώ από φπα 13% ύδρευσης έτους 2014 , πλέον προσαυξήσεων ,στην παροχή µε αριθµό 90212181-Β διότι το έτος
2014 ο καταµετρητής του ∆ήµου είχε κάνει λάθος µέτρηση του υδροµέτρου όπως φαίνεται και στην καρτέλα του υδροµέτρου. Αυτό διαπιστώθηκε µετά από επανακαταµέτρηση που έγινε από τον υδραυλικό του ∆ήµου Μενύχτα Απόστολο.
5.Εργα Οσε Α.Ε.
∆ιαγραφή από τέλη ύδρευσης των παροχών 266566-Α και 266566-Β της
απαλλοτριωµένης από το έτος 2007 και κατεδαφισµένης οικίας λόγω διακοπής των παροχών και κατάργησης του δικτύου ύδρευσης από την Εργα Οσε Α.Ε , για τα κάτωθι έτη :
-Ετους 2011 , ποσού των 85,00 ευρώ από ύδρευση και 11,05 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Β)
-Ετους 2011 , ποσού των 85,00 ευρώ από ύδρευση και 11,05 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Α)
-Ετους 2012 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Β)
-Ετους 2012 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Α)
-Ετους 2013 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Β)
-Ετους 2013 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Α)
-Ετους 2014 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Β)
-Ετους 2014 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Α)
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Μετά τη διαγραφή των ανωτέρω να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε
από το έτος 2015 να µην βεβαιωθεί ξανά η Εργα Οσε Α.Ε. τέλη ύδρευσης.Να επαναβεβαιωθούν στον αρχικό ιδιοκτήτη την κα Παναγιωτακοπούλου Αγγελική του Χαράλαµπου , τα τέλη ύδρευσης έτους 2011 λόγω
κατανάλωσης στις παροχές 266566-Α και 266566-Β κι εφόσον δεν είχε
προβεί στη διακοπή των παροχών ύδρευσης, σύµφωνα µε τη χειρόγραφη
απάντηση του κου Κουρή Παναγιώτη, στο υπ.αρίθµ.29820/30-7-2015 έγγραφο που είχαµε στείλει στη Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου.
6.Σπυρόπουλος Ιωάννης του Χαρίλαου.
∆ιαγραφή από καλοκαιρινή άρδευση στην Τοπική Κοινότητα Συνεβρού
για τα κάτωθι έτη :
-Ετους 2011 , ποσού των 45,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Ετους 2012 , ποσού των 45,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Ετους 2013 , ποσού των 45,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Ετους 2014 , ποσού των 45,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
∆ιότι ο Πρόεδρος της Τοπ.Κοιν.Συνεβρού κος Παπαµιχαλόπουλος Παναγής βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι για τα ανωτέρω έτη δεν έκανε
χρήση του αρδευτικού νερού. Για τα έτη αυτά µε το υπ.αρίθµ.Λ1619/176-2015 πλήρωσε το δικαίωµα άρδευσης.
Να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε από το έτος 2015 να χρεώνεται
δικαίωµα άρδευσης.
6.Νικολάου Παναγιώτης του Ανδρέα.
∆ιαγραφή του ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση έτους 2015 και 4,55
ευρώ από φπα ύδρευσης 13% έτους 2015, πλέον προσαυξήσεων στην
παροχή µε αριθµό 00000478 Τοπ.Κοιν.Αιγών διότι στην αίτηση του πολίτη βεβαιώνει ο Πρόεδρος κος Κριτάκης Ηλίας ότι δεν έχει γίνει επέκταση του δικτύου ύδρευσης µέχρι την οικία του µε αποτέλεσµα να µην
υδροδοτείται.
7.Βασιλάγκος Γεώργιος του Μιχαήλ
∆ιαγραφή του ποσού των 15,00 ευρώ από τέλη νεκροταφείου µονού τάφου(Βλοβοκά) Τοπ.Κοιν.Αιγών έτους 2015 , πλέον προσαυξήσεων , διότι
ο Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Αιγών κος Κριτάκης Ηλίας βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι έχει ένα διπλό τάφο και όχι δυο µονούς.Μετά την ανωτέρω διαγραφή να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε να χρεώνεται ένα
διπλό τάφο.
8.Κούτουλα Χριστίνα του Γεωργίου
∆ιαγραφή του ποσού των 3,70 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων από δικαίωµα καλοκαιρινής άρδευσης έτους 2014 στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων , διότι προσκοµίστηκε συµβόλαιο αγοραπωλησίας του οικοπέδου
που χρεώνεται δικαίωµα άρδευσης και έχει επέλθει σε νέα ιδιοκτησία.
Μετά την ανωτέρω διαγραφή να βεβαιωθεί για το έτος 2014 δικαίωµα
άρδευσης ο νέος ιδιοκτήτης και να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε
από το έτος 2015 να χρεώνεται δικαίωµα άρδευσης ο νέος ιδιοκτήτης
(Κούρτης ∆ηµήτριος του Νικολάου).
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9.Κουρής Παναγιώτης του Αργυρίου.
∆ιαγραφή του ποσού των 3,70 ευρώ από δικαίωµα καλοκαιρινής άρδευσης έτους 2014 και του ποσού των 3,70 ευρώ από δικαίωµα χειµερινής
άρδευσης έτους 2015 , πλέον προσαυξήσεων , στην Τοπ. Κοιν. Αµπελοκήπων , διότι ο Πρόεδρος κος Οικονόµου Ιωάννης βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2014 χρεώθηκε χρήση ,
ενώ την χειµερινή περίοδο δεν κάνει τέτοια χρήση. Μετά την διαγραφή
αυτή να γίνει διόρθωση των καταλόγων ώστε να διαγραφούν οι κωδικοί
του δικαιώµατος άρδευσης καλοκαιρινής & χειµερινής.
10.Αποστολόπουλος Χρήστος του Αποστόλου
∆ιαγραφή του ποσού των 3,70 ευρώ από δικαίωµα καλοκαιρινής άρδευσης έτους 2013 και του ποσού των 3,70 ευρώ από δικαίωµα καλοκαιρινής άρδευσης έτους 2014 στην Τοπ. Κοιν. Αµπελοκήπων , πλέον προσαυξήσεων , διότι στην αίτηση του πολίτη βεβαιώνει ο Πρόεδρος κος
Οικονόµου Ιωάννης ότι τα αρδευτικά τέλη τα χρεώνεται η σύζυγός του
Αποστολοπούλου Βασιλική του Ανδρέα για τα οποία το έτος 2013
χρεώθηκε χρήση ενώ το έτος 2014 χρεώθηκε δικαίωµα.
Μετά την διαγραφή των ανωτέρω να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε
απο το έτος 2015 να µην χρεωθεί ο Αποστολόπουλος Βασίλειος του Αποστόλου αρδευτικά τέλη.
11.Βασιλόπουλος Θεόδωρος του Θωµά
∆ιαγραφή του ποσού των 48,00 ευρώ από άρδευση καλοκαιρινή έτους
2014 πλέον προσαυξήσεων στην Τοπ. Κοιν. Αµπελοκήπων αφού ο Πρόεδρος κος Οικονόµου Ιωάννης βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι τα
αρδευτικά αυτά δεν του ανήκουν και εκ παραδροµής χρεώθηκε. Τα αρδευτικά αυτά ανήκουν στον Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Θωµά.
Μετά την ανωτέρω διαγραφή τα αρδευτικά έτους 2014 να χρεωθούν στον
Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Θωµά.
12.Μεντζελόπουλος Απόστολος του Παναγιώτη.
∆ιαγραφή του ποσού των 30,00 ευρώ από καλοκαιρινή άρδευση έτους
2014 Τοπ.Κοιν. Χρυσανθίου, διότι χρεώθηκε 4,5 στρέµµατα ενώ αυτά
που άρδευσε ήταν 2 στρέµµατα (που πλήρωσε µε το υπ.αριθµ.Λ1725/17-2015 διπλ. είσπραξης), το οποίο βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ο
υδρονοµέας κος Σαµινέλης Ιωάννης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Αντιδηµάρχου κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, ∆.Ε. ∆ιακοπτού-ΑκράταςΑιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.∆
και 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, πλην του δηµοτικού συµβούλου
κ. Μιχ. Κωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του
άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµ6
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βουλοι κ.κ.1) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλος, 2) Χρ.Γούτος & 3) Βασ.Θεοφ.
Χριστόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή των παρακάτω χρεώσεων από τους βεβαιωτικούς-χρηµατικούς καταλόγους της ∆ηµοτικής Ενότητας Αιγείρας
του ∆ήµου Αιγιαλείας, ως εξής :
1.∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος του ∆ηµητρίου.
∆ιαγραφή από τέλη νεκροταφείου διπλού τάφου(Μάρµαρα) Τοπ. Κοιν.
Αιγείρας:
- Έτους 2012 ,ποσού 15,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
- Έτους 2013 , ποσού 25,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
- Έτους 2014 , ποσού 15,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
- Έτους 2015 , ποσού 15,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
διότι ο Πρόεδρος Τοπ.Κοιν. Αιγείρας κος Σταθακόπουλος Ηλίας βεβαιώνει σε αίτησή του ότι ο ίδιος τάφος έχει βεβαιωθεί και στην ∆ιαµαντοπούλου Ευγενία του Βασιλείου. Μετά την ανωτέρω διαγραφή να γίνει
διόρθωση του καταλόγου ώστε από το έτος 2016 ο ανωτέρω τάφος να
µην βεβαιωθεί ξανά στον ∆ιαµαντόπουλο Βασίλειο του ∆ηµητρίου.
2.∆ηµητρόπουλος Ευάγγελος του Μιχαήλ.
∆ιαγραφή από καλοκαιρινή άρδευση της Τοπ.Κοιν. Περιθωρίου :
-Έτους 2005 , ποσού των 35,90 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2006 , ποσού των 54,90 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2007 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2008 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2009 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2010 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2011 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2012 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2013 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2014 , ποσού των 41,30 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
διότι ο Πρόεδρος της Τοπ.Κοιν. Περιθωρίου κος Μαγγίνας Γεώργιος βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι για τα έτη 2005 έως & 2014 ο πολίτης δεν έχει κάνει χρήση του αρδευτικού νερού. Για το λόγο αυτό θα
πληρώσει δικαίωµα 3,70 ευρώ ανά έτος και από το έτος 2015 να γίνει
διόρθωση του καταλόγου ώστε να χρεώνεται 3,70 ευρώ δικαίωµα άρδευσης.
3.Κουβέλης Αλέξιος του Αλεξίου.
∆ιαγραφή του ποσού των 148,90 ευρώ από ύδρευση έτους 2014 καθώς
και του ποσού των 19,36 ευρώ από φπα 13% ύδρευσης έτους 2014 , πλέον προσαυξήσεων ,στην παροχή µε αριθµό 90212181-Α διότι το έτος
2014 ο καταµετρητής του ∆ήµου είχε κάνει λάθος µέτρηση του υδροµέτρου όπως φαίνεται και στην καρτέλα του υδροµέτρου. Αυτό διαπιστώθηκε µετά από επανακαταµέτρηση που έγινε από τον υδραυλικό του ∆ήµου Μενύχτα Απόστολο.
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4.Κουβέλης Παναγιώτης του Αλεξίου.
∆ιαγραφή του ποσού των 148,90 ευρώ από ύδρευση έτους 2014 καθώς
και του ποσού των 19,36 ευρώ από φ.π.α 13% ύδρευσης έτους 2014 ,
πλέον προσαυξήσεων ,στην παροχή µε αριθµό 90212181-Β διότι το έτος
2014 ο καταµετρητής του ∆ήµου είχε κάνει λάθος µέτρηση του υδροµέτρου όπως φαίνεται και στην καρτέλα του υδροµέτρου. Αυτό διαπιστώθηκε µετά από επανακαταµέτρηση που έγινε από τον υδραυλικό του ∆ήµου Μενύχτα Απόστολο.
5.Εργα ΟΣΕ Α.Ε.
∆ιαγραφή από τέλη ύδρευσης των παροχών 266566-Α και 266566-Β της
απαλλοτριωµένης από το έτος 2007 και κατεδαφισµένης οικίας λόγω διακοπής των παροχών και κατάργησης του δικτύου ύδρευσης από την Εργα Οσε Α.Ε , για τα κάτωθι έτη :
-Έτους 2011 , ποσού των 85,00 ευρώ από ύδρευση και 11,05 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Β)
-Έτους 2011 , ποσού των 85,00 ευρώ από ύδρευση και 11,05 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Α)
-Έτους 2012 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Β)
-Έτους 2012 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Α)
-Έτους 2013 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Β)
-Έτους 2013 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Α)
-Έτους 2014 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Β)
-Έτους 2014 , ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση και 4,55 ευρώ από
φπα ύδρευσης 13%, πλέον προσαυξήσεων (παροχής 266566-Α)
Μετά τη διαγραφή των ανωτέρω να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε
από το έτος 2015 να µην βεβαιωθεί ξανά η ΈΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. τέλη ύδρευσης. Να επαναβεβαιωθούν στον αρχικό ιδιοκτήτη την κα Παναγιωτακοπούλου Αγγελική του Χαράλαµπου , τα τέλη ύδρευσης έτους 2011 λόγω
κατανάλωσης στις παροχές 266566-Α και 266566-Β κι εφόσον δεν είχε
προβεί στη διακοπή των παροχών ύδρευσης, σύµφωνα µε τη χειρόγραφη
απάντηση του κου Κουρή Παναγιώτη, στο υπ.αρίθµ.29820/30-7-2015 έγγραφο που είχαµε στείλει στη Νοµική υπηρεσία του ∆ήµου.
6.Σπυρόπουλος Ιωάννης του Χαρίλαου.
∆ιαγραφή από καλοκαιρινή άρδευση στην Τοπική Κοινότητα Συνεβρού
για τα κάτωθι έτη :
-Έτους 2011 , ποσού των 45,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2012 , ποσού των 45,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2013 , ποσού των 45,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
-Έτους 2014 , ποσού των 45,00 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων
∆ιότι ο Πρόεδρος της Τοπ.Κοιν.Συνεβρού κος Παπαµιχαλόπουλος Παναγής βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι για τα ανωτέρω έτη δεν έκανε
8

Α∆Α: 615ΖΩ6Χ-Ο2Ζ

χρήση του αρδευτικού νερού. Για τα έτη αυτά µε το υπ.αρίθµ.Λ1619/176-2015 πλήρωσε το δικαίωµα άρδευσης.
Να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε από το έτος 2015 να χρεώνεται
δικαίωµα άρδευσης.
6.Νικολάου Παναγιώτης του Ανδρέα.
∆ιαγραφή του ποσού των 35,00 ευρώ από ύδρευση έτους 2015 και 4,55
ευρώ από φπα ύδρευσης 13% έτους 2015, πλέον προσαυξήσεων στην
παροχή µε αριθµό 00000478 Τοπ.Κοιν.Αιγών διότι στην αίτηση του πολίτη βεβαιώνει ο Πρόεδρος κος Κριτάκης Ηλίας ότι δεν έχει γίνει επέκταση του δικτύου ύδρευσης µέχρι την οικία του µε αποτέλεσµα να µην
υδροδοτείται.
7.Βασιλάγκος Γεώργιος του Μιχαήλ
∆ιαγραφή του ποσού των 15,00 ευρώ από τέλη νεκροταφείου µονού τάφου(Βλοβοκά) Τοπ.Κοιν.Αιγών έτους 2015 , πλέον προσαυξήσεων , διότι
ο Πρόεδρος Τοπ.Κοιν.Αιγών κος Κριτάκης Ηλίας βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι έχει ένα διπλό τάφο και όχι δυο µονούς.Μετά την ανωτέρω διαγραφή να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε να χρεώνεται ένα
διπλό τάφο.
8.Κούτουλα Χριστίνα του Γεωργίου
∆ιαγραφή του ποσού των 3,70 ευρώ , πλέον προσαυξήσεων από δικαίωµα καλοκαιρινής άρδευσης έτους 2014 στην Τοπική Κοινότητα Αµπελοκήπων , διότι προσκοµίστηκε συµβόλαιο αγοραπωλησίας του οικοπέδου
που χρεώνεται δικαίωµα άρδευσης και έχει επέλθει σε νέα ιδιοκτησία.
Μετά την ανωτέρω διαγραφή να βεβαιωθεί για το έτος 2014 δικαίωµα
άρδευσης ο νέος ιδιοκτήτης και να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε
από το έτος 2015 να χρεώνεται δικαίωµα άρδευσης ο νέος ιδιοκτήτης
(Κούρτης ∆ηµήτριος του Νικολάου).
9.Κουρής Παναγιώτης του Αργυρίου.
∆ιαγραφή του ποσού των 3,70 ευρώ από δικαίωµα καλοκαιρινής άρδευσης έτους 2014 και του ποσού των 3,70 ευρώ από δικαίωµα χειµερινής
άρδευσης έτους 2015 , πλέον προσαυξήσεων , στην Τοπ. Κοιν. Αµπελοκήπων , διότι ο Πρόεδρος κος Οικονόµου Ιωάννης βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι την καλοκαιρινή περίοδο έτους 2014 χρεώθηκε χρήση ,
ενώ την χειµερινή περίοδο δεν κάνει τέτοια χρήση. Μετά την διαγραφή
αυτή να γίνει διόρθωση των καταλόγων ώστε να διαγραφούν οι κωδικοί
του δικαιώµατος άρδευσης καλοκαιρινής & χειµερινής.
10.Αποστολόπουλος Χρήστος του Αποστόλου
∆ιαγραφή του ποσού των 3,70 ευρώ από δικαίωµα καλοκαιρινής άρδευσης έτους 2013 και του ποσού των 3,70 ευρώ από δικαίωµα καλοκαιρινής άρδευσης έτους 2014 στην Τοπ.Κοιν.Αµπελοκήπων , πλέον προσαυξήσεων , διότι στην αίτηση του πολίτη βεβαιώνει ο Πρόεδρος κος Οικονόµου Ιωάννης ότι τα αρδευτικά τέλη τα χρεώνεται η σύζυγός του Αποστολοπούλου Βασιλική του Ανδρέα για τα οποία το έτος 2013 χρεώθηκε
χρήση ενώ το έτος 2014 χρεώθηκε δικαίωµα.

9

Α∆Α: 615ΖΩ6Χ-Ο2Ζ

Μετά την διαγραφή των ανωτέρω να γίνει διόρθωση του καταλόγου ώστε
απο το έτος 2015 να µην χρεωθεί ο Αποστολόπουλος Βασίλειος του Αποστόλου αρδευτικά τέλη.
11.Βασιλόπουλος Θεόδωρος του Θωµά
∆ιαγραφή του ποσού των 48,00 ευρώ από άρδευση καλοκαιρινή έτους
2014 πλέον προσαυξήσεων στην Τοπ.Κοιν.Αµπελοκήπων αφού ο Πρόεδρος κος Οικονόµου Ιωάννης βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ότι τα
αρδευτικά αυτά δεν του ανήκουν και εκ παραδροµής χρεώθηκε.Τα αρδευτικά αυτά ανήκουν στον Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Θωµά.
Μετά την ανωτέρω διαγραφή τα αρδευτικά έτους 2014 να χρεωθούν στον
Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Θωµά.
12.Μεντζελόπουλος Απόστολος του Παναγιώτη.
∆ιαγραφή του ποσού των 30,00 ευρώ από καλοκαιρινή άρδευση έτους
2014 Τοπ.Κοιν.Χρυσανθίου, διότι χρεώθηκε 4,5 στρέµµατα ενώ αυτά
που άρδευσε ήταν 2 στρέµµατα (που πλήρωσε µε το υπ.αριθµ.Λ1725/17-2015 διπλ.είσπραξης), το οποίο βεβαιώνει στην αίτηση του πολίτη ο
υδρονοµέας κος Σαµινέλης Ιωάννης ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 766 /2015
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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