ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:17
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
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)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.2301/22.01.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος Δροσόπουλος,
Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
Αντιδήμαρχος, 2)Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τομαράς, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)

Για το αντικείμενο: « Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2016 Κληροδοτήματος ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εντέκατο (11 ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
και διαβάζει το αποφασιστικό της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης του
Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ», που έχει ως εξής:
«ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2016 του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ», ο οποίος έχει ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
1.
2.
3.
4.
5.

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΤΟΚΟΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΦΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

44.024,00€ (40.944,00+3.080,00)
50,00€
7.748,00€
40.000,00€
1.000,00€
92.822,00€

ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΤΗ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞ ΑΙΓΙΟΥ)
2. ΦΟΡΟΙ
3. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΙΚΗΓ. – ΜΗΧΑΝ. Κ.Λ.Π.)
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΤΑΧ/ΚΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

30.000,00€
27.395,67€
7.865,00€
2.172,23€

ΕΚΤΑΚΤΑ
5. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ
9.000,00€
6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ/ΣΤΑ) 4.000,00€
7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
7.748,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5%

85.785,23€
4.641,10€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

92.822,00€»

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε την υπ’ αριθ. 3/
20-01-2016 απόφαση του Ιδρύματος Υποτροφιών ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, με την οποία κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισμό
οικ. έτους 2016 και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 101 και
102 του Α.Ν. 2039/1939, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Δ.Κ., καθώς

επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του
θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2)
Μαρία Τσουκαλά και 3) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
Την έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης του Ιδρύματος με την
επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ»,
περί κατάρτισης και ψήφισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
του εν λόγω Ιδρύματος, ο οποίος παρουσιάζεται ως ακολούθως:
ΕΣΟΔΑ
1.
2.
3.
4.
5.

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΤΟΚΟΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΦΟΡΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

44.024,00€ (40.944,00+3.080,00)
50,00€
7.748,00€
40.000,00€
1.000,00€
92.822,00€

ΕΞΟΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΤΗ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞ ΑΙΓΙΟΥ)
2. ΦΟΡΟΙ
3. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΙΚΗΓ. – ΜΗΧΑΝ. Κ.Λ.Π.)
4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΤΑΧ/ΚΑ-ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

30.000,00€
27.395,67€
7.865,00€
2.172,23€

ΕΚΤΑΚΤΑ
5. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ
9.000,00€
6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΚΟΙΝ/ΣΤΑ) 4.000,00€
7. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
7.748,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5%

85.785,23€
4.641,10€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

92.822,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2016
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:40
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Δημήτριο Καλαμίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 8)Δημήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
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)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.2301/22.01.2016, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.

Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος Δροσόπουλος,
Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεμένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,
Αντιδήμαρχος, 2)Δημήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τομαράς, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)

Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ.
654/2015 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την ίδρυση και λειτουργία των
ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ - ΑΜΕΑ».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πέμπτο (35 ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει: την εισήγηση της Αντιδημάρχου Αιγιαλείας και
Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κας Βασιλικής Ψυχράμη,
που έχει ως εξής:
«Κε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι, με την υπ.αρ. 654/2015
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε παραχώρηση
σχολικών μονάδων για την δημιουργία δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ –
ΑΜΕΑ σε σχολεία που είχαν προταθεί από την Σχολική Επιτροπή
Α/Θμιας Εκπ/σης του Δήμου Αιγιαλείας με το υπ αρ. 179/15 έγγραφό
της.
Προκειμένου να συμπληρωθεί
η παραπάνω απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να περιγράφονται με σαφήνεια τόσο τα
σχολεία όσο και οι χώροι που παραχωρούνται σε αυτά, σύμφωνα με την
υπ αρ. 12/2015 απόφαση της ΔΕΠ ,προτείνεται η παραχώρηση των
παρακάτω Σχολικών Μονάδων για την δημιουργία κοινής κοινωνικής
δομής,
Α. Για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών της υπ’ αριθμ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/01(ΦΕΚ Β 1397) υπουργικής
απόφασης προτείνονται οι εξής σχολικές μονάδες Α΄βαθμιας
Εκπαίδευσης:
1.Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας της Δημοτικής Ενότητας Ακράτας.
2.Το Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.
3.Το 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.
4.Το Δημοτικό Σχολείο Αβύθου της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας.
Β. Για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών Κ.Δ.Α.Π. –ΜΕΑ της υπ’ αριθμ. Π2β/Γ.Π.οικ.14957/01 (ΦΕΚ Β
1397) υπουργικής απόφασης το 1ο Ειδικό Σχολείο Αιγίου της Δημοτικής
Ενότητας Αιγίου και 10ο Δημοτικού Σχολείου, σχολικές μονάδες της
Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.4018/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Π1β/ΓΠ/οικ.14951/01(ΦΕΚ Β
1397) : Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) από Δημοτικές
Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις,
Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού
δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κερδοσκοπικού

χαρακτήρα - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.
Δ27/ΟΙΚ.9734/408/13, ΦΕΚ-921 Β/16-4-13 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.Π2β/Γ.Π.οικ.14957/01 (ΦΕΚ Β
1397) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) από Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και
Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή
Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του
αστικού κώδικα, άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή
Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού
χαρακτήρα και ιδιώτες». - ΤΡΟΠΟΠ. ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. Δ29Α/Φ.ΘΕΣΜ/ΓΠ/ΟΙΚ.10800/526/13 (ΦΕΚ
965 Β/19-4-2013) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ειδικότερα:
1) Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας:
Α) Αίθουσες: Αίθουσα υπογείου, πολλαπλών χρήσεων- θεατρική σκηνή
11,50Χ12,40=142,60m2 και με αριθμό 1 αίθουσα διδασκαλίας στον 1 ο
όροφο 6,95Χ6,10=42,40m2
Β) Γραφείο Δασκάλων ισογείου 5,95Χ5,80=34,51m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 4,40Χ3,80=16,73m2 και WC
Αγοριών ισογείου 4,60Χ3,90=17,94 m2
Δ) Αποθήκη με αριθμό 3 υπογείου 6,10Χ6,20=37,82 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ακράτας θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. Ακράτας Δήμου
Αιγιαλείας
2) Στο Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού
Α) Αίθουσες:
Αίθουσα διδασκαλίας ισογείου με αριθμό 1.
2
9,00Χ6,10=54,90m , αίθουσα διδασκαλίας με αριθμό 2. 9,00Χ6,10=54,90
m2 και αίθουσα μουσικής 1ου ορόφου 6,30Χ4,50=28,35 m2
Β) Γραφείο Δασκάλων 1ου ορόφου 4,20Χ4,40=18,48 m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 12,40m2 και WC Αγοριών
ισογείου 11,30 m2
Δ) Αποθήκη ισογείου υπογείου 3,00Χ4,90=14,70 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του
Δημοτικού Σχολείου
Διακοπτού θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. Διακοπτού
Δήμου Αιγιαλείας
3) Στο 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου.
Για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου:

Α) Αίθουσες: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ισογείου νέου κτιρίου
14,00Χ9,15=128,10m2 και αίθουσα διδασκαλίας 1ου ορόφου νέου κτιρίου
9,15Χ6,45=59,02m2
Β) Γραφείο Δασκάλων ισογείου νέου κτιρίου 4,50Χ2,20=9,90m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 18,51m2 και WC Αγοριών
ισογείου 18,85 m2
Δ) Αποθήκη/Βιβλιοθήκη ισογείου παλαιού κτιρίου 4,50Χ2,65=11,925 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου
θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Α΄ Κ.Δ.Α.Π. Δ.Ε. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας
και για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου.
Α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων/θεατρικών εκδηλώσεων υπογείου
18,00Χ7,00=126m2 και αίθουσα διδασκαλίας με αριθμό 4 ισογείου
7,20Χ7,60=54,72 m2
Β) Γραφείο Δασκάλων 1ο ορόφου 7,50Χ6,90=51,75 m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 23,65m2 και WC Αγοριών
ισογείου 22,68 m2
Δ) Βιβλιοθήκη/ Αποθήκη 1ου ορόφου 3,60Χ1,40=5,04 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου
θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Β΄ Κ.Δ.Α.Π. Δ.Ε. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας
4) Στο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου
Α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων υπογείου 12,20Χ8,50=103,70 m2,
αίθουσα θεατρικής σκηνής ισογείου 18,25Χ7,45=135,96 m2 και αίθουσα
διδασκαλίας με αριθμό 3 ισογείου 3 7,20Χ7,20=51,84 m2
Β) Γραφείο Δασκάλων ισογείου 7,30Χ3,45=25,19m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 4,40Χ6,15=27,06m2 και WC
Αγοριών ισογείου 3,55Χ 6,15=21,83 m2
Δ)Αποθήκη 1ου ορόφου: 7,00Χ1,55=10,85m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Αβύθου
θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. Αβύθου Δήμου
Αιγιαλείας
Για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- ΜΕΑ:
1ο Ειδικού Σχολείου Αιγίου & 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
Α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 60,35 m2
Β) Γραφείο Δασκάλων : 5,70Χ3,40=19,38 m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών – Αγοριών, ντουζιέρα 5,70Χ3,70=21,09 m2
Δ) Αποθήκη 15,00 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του 1 ου Ειδικού Σχολείου Αιγίου &
όμορου 10ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου θα χρησιμοποιηθούν για την
ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. –ΜΕΑ Δήμου Αιγιαλείας

Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των ανωτέρω Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.ΜΕΑ θα είναι οι εξής: από Δευτέρα έως Παρασκευή απογευματινές ώρες
16:30 έως 21:00 και το Σαββάτο ώρες από 08:00 έως 14:00. Επίσης
δύναται να λειτουργούν, όταν αυτό είναι δυνατόν κατά την περίοδο των
σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστούγεννα, θερινή περίοδος) από
Δευτέρα έως και Σαββάτο και ώρες από 08:00 έως 14:00.
Τα ανωτέρω ΚΔΑΠ θα ιδρυθούν από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί ιδρύσεως Κ.Δ.Α.Π. και
σύμφωνα με την συστατική πράξη και τους καταστατικούς σκοπούς του
Νομικού Προσώπου (ΦΕΚ σύστασης 1703/B/2011) που επιτρέπουν την
δημιουργία Κ.Δ.Α.Π.
Ιδιαίτερη επισήμανση για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Π2β/Γ.Π.οικ.14957/01 (ΦΕΚ Β 1397) υπουργική απόφαση, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει ορίζεται ότι το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ ως υπό ίδρυση
μονάδα καθώς και η λειτουργία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις
εξής υπηρεσίες :εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, κοινωνικές
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, φορείς και υπηρεσίες στήριξης
ΑΜΕΑ, καθώς και με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. Ως εκ
τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω για τα Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ θα ορισθεί
από την Επιτροπή Παιδείας υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής
Πρόνοιας, Παιδείας & Πολιτισμού για την παρακολούθηση της
λειτουργίας τους.
Η παραχώρηση των χώρων των ανωτέρω σχολικών υποδομών γίνονται
με τις εξής προϋποθέσεις:
1) Να χρησιμοποιηθεί ο χώρος από τον φορέα αποκλειστικά και μόνο για
τον σκοπό που παραχωρείται δηλαδή αυτού της Ίδρυσης της κοινωνικής
δομής Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ, απαγορευμένης απολύτως της
άμεσης ή έμμεσης οικονομικής εκμετάλλευσης. Δεν νοούνται ως
οικονομική εκμετάλλευση (άμεση ή έμμεση) οι μηνιαίες συνδρομές –
διδάκτρων, οι οποίες θα καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες των εν λόγω
Κ.Δ.Α.Π.
Ειδικότερα: σε περίπτωση που δεν θα ενταχθούν σε
συγκεκριμένα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στα
Κ.Δ.Α.Π., καθώς και σε περίπτωση που ορισμένα από τα Κ.Δ.Α.Π ή όλα
δεν ενταχθούν για οποιαδήποτε λόγο σε τέτοιου είδους δράσεις, το
Νομικό Πρόσωπο με απόφασή του μπορεί να ορίζει ελάχιστη μηνιαία
συνδρομή – δίδακτρα σε οικογένειες που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά
τους στα ΚΔΑΠ για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των Κ.Δ.Α.Π.
και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους. Σε κάθε περίπτωση και σε
ενδεχόμενη ένταξη των εν λόγω κοινωνικών δομών σε ευρωπαϊκά
προγράμματα θα προηγούνται οι επιλαχόντες από τους πίνακες των
δράσεων αυτών.
2) Τη μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.

3) Την μέριμνα του φορέα για την καθαριότητα, ασφάλεια, πυρασφάλεια
και αποκατάσταση τυχόν ζημιών ώστε το διδακτήριο και ο σχολικός
χώρος να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιμος για τη λειτουργία του σχολείου
μετά την λήξη του εν λόγω ημερήσιου προγράμματος.
4) Οι λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. ως φορέα ίδρυσης. Σε κάθε δε άλλη περίπτωση
και, επειδή οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων βαρύνουν εν
γένει το Δήμο και λόγω του ότι ο υπολογισμός των εξόδων αυτών δεν
δύναται να υπολογιστεί (ξεχωριστή καταμέτρηση ρεύματος κτλ) το
Νομικό Πρόσωπο καθ’ υπόδειξη και απόφαση της ΔΕΠ, κατόπιν
εισηγήσεως της Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής, δύναται να συντηρεί
τους χώρους. (ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση εξοπλισμού κτλ)
5) Η διαμόρφωση των χώρων για τη δημιουργία των Κ.Δ.Α.Π θα γίνει
βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί σχολικών υποδομών και σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπάρξει καμία επέμβαση στα δομικά στοιχεία των
υπαρχόντων υποδομών.
6) Ο κινητός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί και θα αξιοποιηθεί για την
λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. θα μπορεί να αποτελεί και αξιοποιήσιμο
εξοπλισμό κατά την πρωινή λειτουργία των σχολείων. Ο εν λόγω
εξοπλισμός θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Νομικού Προσώπου.
7) Ο χώρος θα παραδίδεται στο σχολείο, εφόσον αυτός ζητηθεί για τις
ανάγκες της εκπαίδευσης.
8) Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την
ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού και
κινητού εξοπλισμού φέρει εξ ολοκλήρου το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
¨Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου
Αιγιαλείας¨.
Η ίδρυση και λειτουργία των δομών θα είναι του Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο
δύναται να το εντάξει
και ως φορέας υλοποίησης της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ μέσω της ΕΕΤΑΑ.
Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θα
ορίζεται με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα πρέπει να
είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και να περιέχει εκτός των
άλλων τον μέγιστο αριθμό των παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν
σύμφωνα με τα τετραγωνικά των χώρων που παραχωρούνται, το ωράριο
λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες
Υπηρεσίες κτλ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί και στην ΔΕΠ αλλά και στην
αρμόδια Α΄ βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου πριν την δημοσίευση
και έγκρισή του για τυχόν παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία
που θα αφορούν τις σχολικές υποδομές που παραχωρούνται.
Επίσης η πρόεδρος εισηγείται ο Δ. Αιγιαλείας για οποιοδήποτε θέμα
προκύψει και αφορά τη λειτουργία των εν λόγω σχολείων και των χώρων

που παραχωρούνται και δεν προσδιορίζεται από την απόφαση αυτή να
επιλύεται με νεότερη απόφαση της Δ.Ε.Π.
Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται για αόριστο χρόνο και έως όταν τα
Κ.Δ.Α.Π. να αποκτήσουν δικές τους υποδομές.
Στην απόφαση αυτή κατέληξε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αφού
έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Προέδρου της ΔΕΠ, κ.
Σταυροπούλου – Ψυχράμη Βασιλικής, για το αντικείμενο «Περί
δημιουργίας Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π-Α.Μ.Ε.Α» στα πλαίσια ανάπτυξης
δράσεων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και το υπ’ αριθμ. 179/30-102015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δημοτικό Συμβούλιο
Αιγιαλείας, όπως αποφασίσει την παραχώρηση των Σχολικών μονάδων
και των χώρων τους όπως αυτά αναφέρονται , προς συμπλήρωση της
υπ.αρ. 654/2015 απόφασης του.
Επίσης εισηγούμαι ο Δήμος Αιγιαλείας να υπογράψει προγραμματική σύμβαση με το ΝΠΔΔ για την υλοποίηση του προγράμματος».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Αντιδημάρχου Αιγιαλείας και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας κας Βασιλικής Ψυχράμη, έλαβε υπόψη: την υπ’ αριθ. 12/2015
Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την υπ΄ αριθ. 741/2015
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Τροποποίησης συστατικής
πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», ως προς το σκέλος
που αφορά τον σκοπό ίδρυσης και λειτουργίας του ΝΠΔΔ, το υπ’ αριθμ.
179/30-10-2015 έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης,
την εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. Φ3/929/Γ1/720/14.09.2000, το γεγονός ότι είναι
απαραίτητο να προβούμε στην τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ΄ αριθ.
654/2015 απόφασης που αφορά την ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π και
Κ.Δ.Α.Π-Α.Μ.Ε.Α. στα πλαίσια ανάπτυξης δράσεων για ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του
θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2)
Μαρία Τσουκαλά και 3) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, μετά από
διαλογική συζήτηση,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Την Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 654/2015
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, που αφορά την ίδρυση
και λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π-Α.Μ.Ε.Α., με την παραχώρηση
των Σχολικών Μονάδων ως κατωτέρω:

A.1) Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας:
Α) Αίθουσες: Αίθουσα υπογείου, πολλαπλών χρήσεων- θεατρική σκηνή
11,50Χ12,40=142,60m2 και με αριθμό 1 αίθουσα διδασκαλίας στον 1 ο
όροφο 6,95Χ6,10=42,40m2
Β) Γραφείο Δασκάλων ισογείου 5,95Χ5,80=34,51m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 4,40Χ3,80=16,73m2 και WC
Αγοριών ισογείου 4,60Χ3,90=17,94 m2
Δ) Αποθήκη με αριθμό 3 υπογείου 6,10Χ6,20=37,82 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του 2ου Δημοτικού Σχολείου
Ακράτας θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. Ακράτας Δήμου
Αιγιαλείας
2) Στο Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού
Α) Αίθουσες:
Αίθουσα διδασκαλίας ισογείου με αριθμό 1.
2
9,00Χ6,10=54,90m , αίθουσα διδασκαλίας με αριθμό 2. 9,00Χ6,10=54,90
m2 και αίθουσα μουσικής 1ου ορόφου 6,30Χ4,50=28,35 m2
Β) Γραφείο Δασκάλων 1ου ορόφου 4,20Χ4,40=18,48 m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 12,40m2 και WC Αγοριών
ισογείου 11,30 m2
Δ) Αποθήκη ισογείου υπογείου 3,00Χ4,90=14,70 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του
Δημοτικού Σχολείου
Διακοπτού θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. Διακοπτού
Δήμου Αιγιαλείας
3) Στο 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου.
Για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου:
Α) Αίθουσες: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ισογείου νέου κτιρίου
14,00Χ9,15=128,10m2 και αίθουσα διδασκαλίας 1ου ορόφου νέου κτιρίου
9,15Χ6,45=59,02m2
Β) Γραφείο Δασκάλων ισογείου νέου κτιρίου 4,50Χ2,20=9,90m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 18,51m2 και WC Αγοριών
ισογείου 18,85 m2
Δ) Αποθήκη/Βιβλιοθήκη ισογείου παλαιού κτιρίου 4,50Χ2,65=11,925 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου
θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Α΄ Κ.Δ.Α.Π. Δ.Ε. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας
και για το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου.
Α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων/θεατρικών εκδηλώσεων υπογείου
18,00Χ7,00=126m2 και αίθουσα διδασκαλίας με αριθμό 4 ισογείου
7,20Χ7,60=54,72 m2
Β) Γραφείο Δασκάλων 1ο ορόφου 7,50Χ6,90=51,75 m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 23,65m2 και WC Αγοριών
ισογείου 22,68 m2
Δ) Βιβλιοθήκη/ Αποθήκη 1ου ορόφου 3,60Χ1,40=5,04 m2

Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου
θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Β΄ Κ.Δ.Α.Π. Δ.Ε. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας
4) Στο Δημοτικό Σχολείο Αβύθου
Α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων υπογείου 12,20Χ8,50=103,70 m2,
αίθουσα θεατρικής σκηνής ισογείου 18,25Χ7,45=135,96 m2 και αίθουσα
διδασκαλίας με αριθμό 3 ισογείου 3 7,20Χ7,20=51,84 m2
Β) Γραφείο Δασκάλων ισογείου 7,30Χ3,45=25,19m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών ισογείου 4,40Χ6,15=27,06m2 και WC
Αγοριών ισογείου 3,55Χ 6,15=21,83 m2
Δ)Αποθήκη 1ου ορόφου: 7,00Χ1,55=10,85m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Αβύθου
θα χρησιμοποιηθούν για την ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. Αβύθου Δήμου
Αιγιαλείας
Για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών- ΜΕΑ:
1ο Ειδικού Σχολείου Αιγίου & 10ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
Α) Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 60,35 m2
Β) Γραφείο Δασκάλων : 5,70Χ3,40=19,38 m2
Γ) Τουαλέτες: WC Κοριτσιών – Αγοριών, ντουζιέρα 5,70Χ3,70=21,09 m2
Δ) Αποθήκη 15,00 m2
Οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του 1 ου Ειδικού Σχολείου Αιγίου &
όμορου 10ου Δημοτικού Σχολείου Αιγίου θα χρησιμοποιηθούν για την
ίδρυση Κ.Δ.Α.Π. –ΜΕΑ Δήμου Αιγιαλείας
Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας των ανωτέρω Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.ΜΕΑ θα είναι οι εξής: από Δευτέρα έως Παρασκευή απογευματινές ώρες
16:30 έως 21:00 και το Σαββάτο ώρες από 08:00 έως 14:00. Επίσης
δύναται να λειτουργούν, όταν αυτό είναι δυνατόν κατά την περίοδο των
σχολικών διακοπών (Πάσχα, Χριστούγεννα, θερινή περίοδος) από
Δευτέρα έως και Σαββάτο και ώρες από 08:00 έως 14:00.
Τα ανωτέρω ΚΔΑΠ θα ιδρυθούν από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί ιδρύσεως Κ.Δ.Α.Π. και
σύμφωνα με την συστατική πράξη και τους καταστατικούς σκοπούς του
Νομικού Προσώπου (ΦΕΚ σύστασης 1703/B/2011) που επιτρέπουν την
δημιουργία Κ.Δ.Α.Π.
Ιδιαίτερη επισήμανση για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
Π2β/Γ.Π.οικ.14957/01 (ΦΕΚ Β 1397) υπουργική απόφαση, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει ορίζεται ότι το Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ ως υπό ίδρυση
μονάδα καθώς και η λειτουργία τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις
εξής υπηρεσίες :εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, κοινωνικές
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, φορείς και υπηρεσίες στήριξης
ΑΜΕΑ, καθώς και με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους. Ως εκ
τούτου και σύμφωνα με τα ανωτέρω για τα Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ θα ορισθεί

από την Επιτροπή Παιδείας υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής
Πρόνοιας, Παιδείας & Πολιτισμού για την παρακολούθηση της
λειτουργίας τους.
Η παραχώρηση των χώρων των ανωτέρω σχολικών υποδομών γίνονται
με τις εξής προϋποθέσεις:
1) Να χρησιμοποιηθεί ο χώρος από τον φορέα αποκλειστικά και μόνο για
τον σκοπό που παραχωρείται δηλαδή αυτού της Ίδρυσης της κοινωνικής
δομής Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕΑ, απαγορευμένης απολύτως της
άμεσης ή έμμεσης οικονομικής εκμετάλλευσης. Δεν νοούνται ως
οικονομική εκμετάλλευση (άμεση ή έμμεση) οι μηνιαίες συνδρομές –
διδάκτρων, οι οποίες θα καλύπτουν τις λειτουργικές δαπάνες των εν λόγω
Κ.Δ.Α.Π.
Ειδικότερα: σε περίπτωση που δεν θα ενταχθούν σε
συγκεκριμένα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή στα
Κ.Δ.Α.Π., καθώς και σε περίπτωση που ορισμένα από τα Κ.Δ.Α.Π ή όλα
δεν ενταχθούν για οποιαδήποτε λόγο σε τέτοιου είδους δράσεις, το
Νομικό Πρόσωπο με απόφασή του μπορεί να ορίζει ελάχιστη μηνιαία
συνδρομή – δίδακτρα σε οικογένειες που θέλουν να εγγράψουν τα παιδιά
τους στα ΚΔΑΠ για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των Κ.Δ.Α.Π.
και να συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους. Σε κάθε περίπτωση και σε
ενδεχόμενη ένταξη των εν λόγω κοινωνικών δομών σε ευρωπαϊκά
προγράμματα θα προηγούνται οι επιλαχόντες από τους πίνακες των
δράσεων αυτών.
2) Τη μη παρεμπόδιση της λειτουργίας του σχολείου.
3) Την μέριμνα του φορέα για την καθαριότητα, ασφάλεια, πυρασφάλεια
και αποκατάσταση τυχόν ζημιών ώστε το διδακτήριο και ο σχολικός
χώρος να παραδίδεται καθ’ όλα έτοιμος για τη λειτουργία του σχολείου
μετά την λήξη του εν λόγω ημερήσιου προγράμματος.
4) Οι λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. ως φορέα ίδρυσης. Σε κάθε δε άλλη περίπτωση
και, επειδή οι λειτουργικές δαπάνες των σχολικών μονάδων βαρύνουν εν
γένει το Δήμο και λόγω του ότι ο υπολογισμός των εξόδων αυτών δεν
δύναται να υπολογιστεί (ξεχωριστή καταμέτρηση ρεύματος κτλ) το
Νομικό Πρόσωπο καθ’ υπόδειξη και απόφαση της ΔΕΠ, κατόπιν
εισηγήσεως της Α΄βαθμιας Σχολικής Επιτροπής, δύναται να συντηρεί
τους χώρους. (ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση εξοπλισμού κτλ)
5) Η διαμόρφωση των χώρων για τη δημιουργία των Κ.Δ.Α.Π θα γίνει
βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί σχολικών υποδομών και σε κάθε
περίπτωση δεν θα υπάρξει καμία επέμβαση στα δομικά στοιχεία των
υπαρχόντων υποδομών.
6) Ο κινητός εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί και θα αξιοποιηθεί για την
λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. θα μπορεί να αποτελεί και αξιοποιήσιμο
εξοπλισμό κατά την πρωινή λειτουργία των σχολείων. Ο εν λόγω
εξοπλισμός θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Νομικού Προσώπου.

7) Ο χώρος θα παραδίδεται στο σχολείο, εφόσον αυτός ζητηθεί για τις
ανάγκες της εκπαίδευσης.
8) Την ευθύνη ανοίγματος και κλεισίματος του χώρου, καθώς και την
ευθύνη διάρρηξης ή κλοπής, απώλειας ή καταστροφής υλικού και
κινητού εξοπλισμού φέρει εξ ολοκλήρου το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
¨Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου
Αιγιαλείας¨.
Η ίδρυση και λειτουργία των δομών θα είναι του Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο
δύναται να το εντάξει
και ως φορέας υλοποίησης της δράσης
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ μέσω της ΕΕΤΑΑ.
Η λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θα
ορίζεται με Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος θα πρέπει να
είναι σύμφωνος με την κείμενη νομοθεσία και να περιέχει εκτός των
άλλων τον μέγιστο αριθμό των παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν
σύμφωνα με τα τετραγωνικά των χώρων που παραχωρούνται, το ωράριο
λειτουργίας, τα τμήματα που θα λειτουργήσουν, τις παρεχόμενες
Υπηρεσίες κτλ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί και στην ΔΕΠ αλλά και στην
αρμόδια Α΄ βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου πριν την δημοσίευση
και έγκρισή του για τυχόν παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία
που θα αφορούν τις σχολικές υποδομές που παραχωρούνται.
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει και αφορά τη λειτουργία των εν
λόγω σχολείων και των χώρων που παραχωρούνται και δεν
προσδιορίζεται από την απόφαση αυτή να επιλύεται με νεότερη απόφαση
της Δ.Ε.Π.
Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται για αόριστο χρόνο και έως όταν τα
Κ.Δ.Α.Π. να αποκτήσουν δικές τους υποδομές.
Β.Να υπογράψει ο Δήμος Αιγιαλείας να υπογράψει προγραμματική
σύμβαση με το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική
Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», για την υλοποίηση του προγράμματος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 40/2016.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:66
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
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)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30΄ 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.2301/22.01.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος ∆ροσόπουλος,
1

Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’αριθ.147/2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία: «Πολιτισµός, Παιδεία,
Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», σχετικά µε
την ονοµατοδοσία του Κλειστού Γυµναστηρίου Ακράτας σε «Κλειστό
Γυµναστήριο Ακράτας Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.147/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την ονοµατοδοσία του Κλειστού Γυµναστηρίου Ακράτας
σε «Κλειστό Γυµναστήριο Ακράτας Κωνσταντίνος Σπηλιωτόπουλος», ως
ένδειξη τιµής και αναγνώρισης των αξιόλογων έργων του αείµνηστου
∆ηµάρχου Ακράτας Κωνσταντίνου Σπηλιωτόπουλου, µε τα οποία συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής αυτής».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.147/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας» και έλαβε υπόψη του τη µέγιστη
προσφορά του αειµνήστου ∆ηµάρχου πρώην ∆ήµου Ακράτας Κωνσταντίνου Σπηλιωτόπουλου, το γεγονός ότι επί δηµαρχείας του πραγµατοποιήθηκε η κατασκευή του Κλειστού Γυµναστηρίου Ακράτας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Καλαµίδας, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος και 4)Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση της υπ’αριθ.147/2015 απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Πολιτισµός, Παιδεία, Αθλητισµός και Κοινωνική Προστασία ∆ήµου Αιγιαλείας», περί ονοµατοδοσίας
του Κλειστού Γυµναστηρίου Ακράτας, σε «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΚΡΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 66/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:76
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
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)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30΄ 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.2301/22.01.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος ∆ροσόπουλος,
1

Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείµενο:«Συµψηφισµός παγίου ύδρευσης 2012 και
Φ.Π.Α.13% µε χρεώσεις ύδρευσης εποµένων ετών στον φορολογούµενο
∆.Ε. Ακράτας κ. Παπανικολάου Ευστάθιο του Ιωάννη, λόγω εσφαλµένης
χρέωσης».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εβδοµηκοστό δεύτερο (72ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Από την υπηρεσία µας έγινε εσφαλµένη χρέωση του παγίου ύδρευσης έτους 2012 και Φ.Π.Α.13% για την κατηγορία καταναλωτή
«ΑΚΡ-ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ». Η ορθή χρέωση σύµφωνα µε την υπ’αριθ.723/
28-11-11 (Α∆Α: ΒΟΝΜΩ6Χ-ΖΠΓ) απόφαση ∆.Σ. περί «Καθορισµού τελών ύδρευσης για το έτος 2012», έπρεπε να ήταν όπως στις οικίες 80,00
€ (ΠΑΓΙΟ) + 10,40 € (Φ.Π.Α.13%) = 90,40 € (ΣΥΝΟΛΟ) και όχι όπως
χρεώθηκε εσφαλµένα 150,00 € (ΠΑΓΙΟ) + 19,50 € (Φ.Π.Α.13%) =
169,50 € (ΣΥΝΟΛΟ), που στην άνω απόφαση δεν αναφέρεται χρέωση
για πάγιο κοινόχρηστης παροχής.
Μετά τη λήψη του ειδοποιητηρίου ο ανωτέρω φορολογούµενος
προσήλθε για την εξόφληση του λογαριασµού και πλήρωσε το ποσό της
εσφαλµένης χρέωσης και άρα θα πρέπει να συµψηφιστεί το επιπλέον ποσό και
Εισηγούµαι
τον συµψηφισµό µε χρεώσεις ύδρευσης εποµένων ετών, του ποσού που
αντιστοιχεί στον κάτωθι φορολογούµενο που αναφέρεται παρακάτω, από
πάγιο ύδρευσης 2012.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΚΟΙΝ/ΣΤΟ)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
(ΚΟΙΝ/ΣΤΟ)
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ

Α/Α
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΟΦΕΙΛΕΤΗ

ΛΑΘΟΣ
ΧΡΕΩΣΗ

ΟΡΘΗ
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΗ

ΑΡΙΘ.
∆ΙΠΛ/ΠΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

88438

ΠΑΓΙΟ
2012
150,00

80,00

150,00

Λ.1397/
14-8-12

70,00

88438

ΦΠΑ13%
19,50

10,40

19,50

Λ.1397/
14-8-12

9,10

Συνηµµένα σας υποβάλλουµε το παραπάνω αναφερόµενο διπλότυπο είσπραξης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου και έλαβε υπόψη του τη λανθασµένη χρέωση του παγίου ύδρευσης έτους 2012 που εσφαλµένα επιβλήθηκε στον φορολογούµενο ∆.Ε. Ακράτας κ. Ευστάθιο
Παπανικολάου, το διπλότυπο είσπραξης, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
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θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Μαρία
Τσουκαλά, 3)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 4)Κων/
νος Παπακωνσταντίνου, 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 6)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3)∆ηµητρίου Παναγιωτακόπουλου και 4)∆ηµητρίου Μπούρδου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία µε δέκα επτά (17) ψήφους υπέρ και τεσσάρων
(4) κατά,
Αποφασίζει
Τον συµψηφισµό του επιπλέον παγίου ύδρευσης έτους 2012 ποσού
70,00 € συν 9,10 € το οποίο αντιστοιχεί σε Φ.Π.Α.13%, ήτοι συνολικού
ποσού 79,10 €, ως αχρεωστήτως καταλβηθέντος, µε χρεώσεις ύδρευσης
εποµένων ετών που θα προκύψουν στο όνοµα του κ. Ευσταθίου Παπανικολάου του Ιωάννη, φορολογούµενου ∆.Ε. Ακράτας, λόγω εσφαλµένης
χρέωσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 76/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:80
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
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)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30΄ 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.2301/22.01.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος ∆ροσόπουλος,
1

Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείµενο:«∆ιαγραφή λανθασµένων χρεώσεων παλαιών ετών ύδρευσης, άρδευσης & νεκροταφείου για τον Σταµατόπουλο Ιωάννη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εβδοµηκοστό έκτο (76ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Μιχαήλ
Κυριακόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Μετά:
1. Από την αίτηση µε αριθ.πρωτ.42944/18.11.2015 του παρακάτω
συµπολίτη µα, τη βεβαίωση του Προέδρου της Τ.Κ.∆ηµητρόπουλου κ. Ψωµά Παναγιώτας, την προσκόµιση του Ε9 στο οποίο φαίνονται τα αρδευόµενα στρέµµατα στις Τ.Κ.∆ηµητρόπουλου (1,5
στρέµµατα), Αγίου Κωνσταντίνου (2,5 στρέµµατα), τα αρδευόµενα
στρέµµατα της Κρήνης στην οποία δεν έχει καθόλου αγροκτήµατα
και τέλος τη χρέωση τελών νεκροταφείου στη ∆.Κ.Ροδοδάφνης και
2. Τον έλεγχο της υπηρεσία, (υπάρχει συνοδευτικός φάκελος µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται αναλυτικά),
Πρέπει να προχωρήσουµε στη διόρθωση-διαγραφή χρεώσεων παλαιοτέρων ετών ύδρευσης (µόνο για το έτος 2010), νεκροταφείου και άρδευσης οι οποίες τον βαραίνουν λόγω λάθους στα αρδευόµενα στρέµµατα στην καταµέτρηση κατανάλωσης ύδρευσης και τέλους νεκροταφείου.
Εισηγούµαι: Τη διόρθωση-διαγραφή των χρεώσεων παλαιοτέρων
ετών µαζί µε τις όποιες προσαυξήσεις οι οποίες βαραίνουν λόγω λάθους
τον παρακάτω αιτούντα:
Σταµατόπουλος Ιωάννης του Θεοδώρου µε την υπ’αριθ. αίτησή
του 42922/18.11.2015, διαγραφή από τους χρηµατικούς καταλόγους
9999/01.01.2008 (113,55 + 15,00 + 38,48 + 75,08 + 143,00 + 150,15 +
75,08), 9999/30.09.2009 (122,00), 9999/10.09.2010 (787,02 + 122,00),
19/09.02.2012 (122,00), 346/22.04.2015 (51,87) ποσού 2.181,23 € λόγω
λάθους στα αρδευόµενα στρέµµατα, στα τέλη νεκροταφείου (ροδοδάφνης) και στην κατανάλωση ύδρευσης 2010 για το υδρόµετρο 134005».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου και έλαβε υπόψη του το σχετικό φάκελο µε όλα τα οικονοµικά παραστατικά, την καρτέλα του παραπάνω φορολογουµένου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
κ.κ. 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 4)Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 5)Βασί-
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λειος Ανδρουτσόπουλος και 6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη διαγραφή χρεώσεων παλαιοτέρων ετών ύδρευσης, άρδευσης &
νεκροταφείου στο όνοµα του κ. Ιωάννη Σταµατόπουλου του Θεοδώρου,
οι οποίες ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.181,23 € συν τις προσαυξήσεις, λόγω λανθασµένης χρέωσης, όπως αναλυτικά έχουν ως κατωτέρω:
Από τους χρηµατικούς καταλόγους 9999/01.01.2008 (113,55 € +
15,00 € + 38,48 € + 75,08 € + 143,00 € + 150,15 € + 75,08 €), 9999/30.
09.2009 (122,00 €), 9999/10.09.2010 (787,02 € + 122,00 €), 19/09.02.
2012 (122,00 €), 346/22.04.2015 (51,87 €), συνολικού ποσού 2.181,23 €,
λόγω λάθους στα αρδευόµενα στρέµµατα, στα τέλη νεκροταφείου (Ροδοδάφνης) και στην κατανάλωση ύδρευσης 2010 για το υδρόµετρο 134005.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 80/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:81
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
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)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30΄ 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.2301/22.01.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος ∆ροσόπουλος,
1

Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείµενο:«∆ιαγραφή χρεώσεων Τ.Α.Π. ετών 2007-2015
που αφορούν τον Μίχαλο Αντώνιο του Αθανασίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εβδοµηκοστό έβδοµο (77ο) θέµα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας ∆ιονυσίας Τσουκαλά, η οποία έχει ως
εξής:
«Μετά την αποστολή ειδοποιητηρίων απόδοσης Τ.Α.Π. έτους
2015, προσήλθε στην υπηρεσία µας ο κ. Μίχαλος Αντώνιος του Αθανασίου µε Α.Φ.Μ.009997868, ο οποίος είχε ένα οικόπεδο 243,89 τ.µ. επί
της οδού Σωτηρίου Λόντου 28 και κατέθεσε αντίγραφο συµβολαίου,
σύµφωνα µε το οποίο το εν λόγω οικόπεδο τον Αύγουστο του έτους 2003
µεταβιβάστηκε σε άλλους ιδιοκτήτες.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω εισηγούµαι τη διαγραφή τέλους
ακίνητης περιουσίας ετών:
1)2007 συνολικού ποσού είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27,52 €),
2)2008 συνολικού ποσού είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27,52 €),
3)2009 συνολικού ποσού είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27,52 €),
4)2010 συνολικού ποσού είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27,52 €),
5)2011 συνολικού ποσού τριάντα τριών ευρώ και τριών λεπτών
(33,03 €),
6)2012 συνολικού ποσού τριάντα ενός ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (31,37 €),
7)2013 συνολικού ποσού τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών
(36,60 €),
8)2014 συνολικού ποσού τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών
(36,60 €) και
9)2015 συνολικού ποσού τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών
(36,60 €), ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής ως αχρεωστήτως επιβληθέντων
τελών ακίνητης περιουσίας, διακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι
οκτώ λεπτά (284,28 €)».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆ιευθύντριας των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, κας
∆ιονυσίας Τσουκαλά και έλαβε υπόψη του το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την καρτέλα του παραπάνω φορολογουµένου,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρό3

γραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος Καλαµίδας, 2)Μαρία
Τσουκαλά, 3)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 4)Κων/
νος Παπακωνσταντίνου, 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 6)Γρηγόριος
Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη διαγραφή συνολικού ποσού διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ
και είκοσι οκτώ λεπτών (284,28 €), που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) οικοπέδου εµβαδού 243,89 τ.µ. που βρίσκεται επί της οδού
Σωτηρίου Λόντου 28 στο Αίγιο, ιδιοκτησίας του κ. Αντωνίου Μίχαλου
του Αθανασίου, ως αχρεωστήτως επιβληθέντος, όπως αναλυτικά έχει ως
κατωτέρω:
1)2007, ποσού είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27,52€).
2)2008, ποσού είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27,52€).
3)2009, ποσού είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27,52€).
4)2010, ποσού είκοσι επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (27,52€).
5)2011, ποσού τριάντα τριών ευρώ και τριών λεπτών (33,03 €).
6)2012, ποσού τριάντα ενός ευρώ & τριάντα επτά λεπτών (31,37€).
7)2013, ποσού τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (36,60 €).
8)2014, ποσού τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (36,60 €).
9)2015, ποσού τριάντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (36,60 €).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 81/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ.Απόφ.:83
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο
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)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο,
25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο
και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18:30΄ 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.2301/22.01.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ.
Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως
κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ.Ελίκης, 2)Γεώργιος ∆ροσόπουλος,
1

Τ.Κ.Κερύνειας, 3)Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης και 4)Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ.Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 4)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5)Χρήστος Γούτος και 6)Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.1 έως και 83)
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Για το αντικείµενο:«∆ιαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε. ∆ιακοπτού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ογδοηκοστό τρίτο (83ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Θεοφάνη
Σταυρόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει:
δ)Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δηµοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε
κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το
πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή
εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή
κοινοτικού συµβουλίου».
Κατόπιν των ανωτέρω ύστερα από έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία µας, διαπιστώθηκε η λανθασµένη εγγραφή των κατωτέρω περιπτώσεων και παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
προβεί στην διαγραφή των παρακάτω µεταβολών των βεβαιωτικών καταλόγων της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού του ∆ήµου Αιγιαλείας ως
εξής:
1.ΚΑΛΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ να διαγραφούν 40,42 για το έτος 2015
συν τις προσαυξήσεις, που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους
Ύδρευσης ∆ιακοπτού λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ
35992.
2.ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ να διαγραφούν 10 € για το έτος 2012, 10 € για το έτος 2013, 10 € για το έτος 2014,
10 € για το έτος 2015 συν τις προσαυξήσεις που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους Άρδευσης Ζαχλωριτίκων λόγω λανθασµένης
χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 35126.
3.MERAJ BEDRI REFAT να διαγραφούν 40 € συν τις προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν το έτος 2010 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς
καταλόγους τροχαίων παραβάσεων λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 45455.
4.ΜΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ να διαγραφούν 30€ συν
τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς
καταλόγους Άρδευσης ∆ιακοπτού λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 37917.
5.ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ να διαγραφούν 10
€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους Άρδευσης ∆ιακοπτού, λόγω λανθασµένης χρέωσης.
ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 37074.
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6.ΚΛΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ να διαγραφούν 35,00€
συν Φ.Π.Α. και προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους
βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης Ριζοµύλου, λόγω λανθασµένης
χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 40332.
7.ΦΕΡΕΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ να διαγραφούν 40€ συν
τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς
καταλόγους Νεκροταφείου ∆ιακοπτού λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 31957.
8.ΚΟΥΛΑΞΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝ. να διαγραφούν 35€ συν
Φ.Π.Α. για το έτος 2012, 35€ συν Φ.Π.Α για το έτος 2013 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης Ριζοµύλου, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 40345.
9.ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΘΕΟΦ. να διαγραφούν
50€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2008, 50€ συν τις προσαυξήσεις
για το έτος 2009 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης Ζαχλωριτίκων, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ
34961.
10.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ να διαγραφούν
35,00 € συν Φ.Π.Α, συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει
χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους Ύδρευσης Ροδιάς, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 40916.
11.ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ να διαγραφούν 40€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2008, 40€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2009, 40€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2010,
40€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2011, που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους Άρδευσης Ελαιώνα, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 36147.
12.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ να
διαγραφούν 40,00€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2009, 40,00€ συν
τις προσαυξήσεις για το έτος 2010, 40,00€ συν τις προσαυξήσεις για το
έτος 2011, 40,00€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2012, 40,00€ συν τις
προσαυξήσεις για το έτος 2013, 40,00€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος
2014, 40,00€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015, που έχει χρεωθεί
στους βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης Ελίκης, λόγω λανθασµένης
χρέωσης .ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 39330.
13.ΒΑΣΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ να διαγραφούν 20,00€
συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2011 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους Άρδευσης ∆ιακοπτού, λόγω λανθασµένης χρέωσης.
ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 42340.
14.ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ να διαγραφούν 3,60€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί
στους βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ Ζαχλωριτίκων, λόγω λανθασµένης
χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 45031.
15.ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ να διαγραφούν
120€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βε4

βαιωτικούς καταλόγους Άρδευσης Ελαιώνα, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 36514.
16.ΖΑΜΠΑΡΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ του ΑΝΑΣΤ. να διαγραφούν 70,00€
συν Φ.Π.Α. 9,10€ συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης ∆ιακοπτού, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 37239.
17.ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ να διαγραφούν
35,00€ συν Φ.Π.Α συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2014, 35,00€ συν
Φ.Π.Α. συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους
βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Κερύνειας λόγω λανθασµένης
χρέωσης. ΑΡ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 43388».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. Θεοφάνη και έλαβε υπόψη του τις αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και τα σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου,
καθώς επίσης και τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Ν.
3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.
06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)∆ηµήτριος
Καλαµίδας, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 4)Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 5)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, πλην των ∆ηµοτικών
Συµβούλων κ.κ. 1)Ευστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχαήλ Κωνσταντίνου και 3)∆ηµητρίου Μπούρδου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών», [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.
2006), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά
πλειοψηφία µε δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ και τριών (3) κατά,
Αποφασίζει
Τη διαγραφή χρεώσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας, οι οποίες βαραίνουν
λόγω λάθος χρέωσης τους παρακάτω φορολογουµένους:
1. Κων/νο Καλλίδη, να διαγραφούν 40,42 € για το έτος 2015 συν
τις προσαυξήσεις, που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης ∆ιακοπτού, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ
35992.
2. Γεώργιο Νικολακόπουλο του Ιωάννη, να διαγραφούν 10,00 €
για το έτος 2012, 10,00 € για το έτος 2013, 10,00 € για το έτος 2014,
10,00 € για το έτος 2015 συν τις προσαυξήσεις που έχει χρεωθεί στους
βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης Ζαχλωριτίκων λόγω λανθασµένης
χρέωσης. ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 35126.
3. Berdi Meraj του Refat, να διαγραφούν 40,00 € συν τις προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν το έτος 2010 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτι5

κούς καταλόγους τροχαίων παραβάσεων λόγω λανθασµένης χρέωσης.
ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 45455.
4. Παναγιώτα Μηνά του Γεωργίου, να διαγραφούν 30,00 € συν τις
προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης ∆ιακοπτού λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 37917.
5. Ιωάννη Γιαννακλή του Θεοδώρου, να διαγραφούν 10,00 € συν
τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς
καταλόγους άρδευσης ∆ιακοπτού, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 37074.
6. Χρήστο Κλωνή του Σπυρίδωνα, να διαγραφούν 35,00 € συν
Φ.Π.Α. και προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Ριζοµύλου, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 40332.
7. ∆ηµήτριο Φερέκο του Ιωάννη, να διαγραφούν 40,00 € συν τις
προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους Νεκροταφείου ∆ιακοπτού λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 31957.
8. Αντώνιο Κουλαξίδη του Κων/νου, να διαγραφούν 35,00 € συν
Φ.Π.Α. για το έτος 2012, 35,00 € συν Φ.Π.Α. για το έτος 2013 που έχει
χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Ριζοµύλου, λόγω
λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 40345.
9. Θεοφάνη Καραπαναγιώτη του Θεοφ., να διαγραφούν 50,00 €
συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2008, 50,00 € συν τις προσαυξήσεις για
το έτος 2009 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης
Ζαχλωριτίκων, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 34961.
10. Αλέξιο Ριζόπουλο του Χρήστου, να διαγραφούν 35,00 € συν
Φ.Π.Α., συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους
βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Ροδιάς, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 40916.
11. Ευάγγελο Μαλακατα του Κων/νου, να διαγραφούν 40,00 € συν
τις προσαυξήσεις για το έτος 2008, 40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το
έτος 2009, 40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2010, 40,00 € συν
τις προσαυξήσεις για το έτος 2011, που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς
καταλόγους άρδευσης Ελαιώνα, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 36147.
12. Κων/νο Τριανταφυλλόπουλο του Παναγιώτη, να διαγραφούν
40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2009, 40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2010, 40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2011,
40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2012, 40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2013, 40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2014,
40,00 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015, που έχει χρεωθεί στους
βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης Ελίκης, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ.ΚΑΡΤΕΛΑΣ 39330.
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13. Βασίλειο Βασιλα του Ιωάννη, να διαγραφούν 20,00 € συν τις
προσαυξήσεις για το έτος 2011 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης ∆ιακοπτού, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 42340.
14. Παναγιώτη Πανταζή του ∆ηµητρίου, να διαγραφούν 3,60 € συν
τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς
καταλόγους Τ.Α.Π. Ζαχλωριτίκων, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ 45031.
15. Ηλία Σταµατόπουλο του Νικολάου, να διαγραφούν 120,00 €
συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους άρδευσης Ελαιώνα, λόγω λανθασµένης χρέωσης.
ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 36514.
16. Σπήλιο Ζαµπαρο του Ανααστασίου, να διαγραφούν 70,00 €
συν Φ.Π.Α. 9,10 € συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης ∆ιακοπτού, λόγω λανθασµένης χρέωσης. ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 37239.
17.Βασιλική Αλεβίζου του Αναστασίου, να διαγραφούν 35,00 €
συν Φ.Π.Α. συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2014, 35,00 € συν Φ.Π.Α.
συν τις προσαυξήσεις για το έτος 2015 που έχει χρεωθεί στους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Κερύνειας λόγω λανθασµένης χρέωσης.
ΑΡΙΘ. ΚΑΡΤΕΛΑΣ 43388.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 83/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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