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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 152
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης από
βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε. Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό (60ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση σε ορθή επανάληψη του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχουν υποβληθεί αιτήσεις φορολογούµενων της ∆.Ε. Ακράτας
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 προβλέπεται 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.
Εισηγούµαι
Την διαγραφή των χρεών και των προσαυξήσεων από τους παρακάτω οφειλέτες µε τα έναντι εκάστου αναφερόµενα ποσά και λόγους.
1) Φωτόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου (Α/Α ΕΓΓΡ.
46251): α) 60,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2013 και 7,80€ από Φ.Π.Α
13%, β) 60,00 € από πάγιο 2014 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13% και γ) 60,00 €
από πάγιο 2015 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%, γιατί δεν υπάρχει παροχή ύδρευσης σε οικόπεδο της ιδιοκτησίας του στην Τ.Κ. Περιστέρας. Σχετική η 24351/24-6-2015 αίτηση του και βεβαίωση του προέδρου επ΄αυτής.
2) Κογκάκης Ανδρέας του ∆µητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50952): α) 30,00€
από πάγιο ύδρευσης έτους 2004, β) 30,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους
2005, γ) 30,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2006, δ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2007, ε) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2008, στ)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2009, ζ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2010, για την παροχή ύδρευσης µε αριθµ. Υδρ. ΧΥ40224 στην
Τ.Κ. Ζαρούχλας, διότι έως το 2010 δεν υπήρχε παροχή ύδρευσης και η
σύνδεση µε το δίκτυο έγινε το έτος 2010. Σχετική η 33992/7-9-2015 αίτηση µε βεβαίωση του πρόεδρου της Τ.Κ. Ζαρούχλας κου Παναγιώτη
Ντρίβα επ’αυτής.
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3) Γκόρος Αθανάσιος του Χρήστου (Α/Α ΕΓΓΡ. 47421): α) 7,32€
από πάγιο ύδρευσης έτους 2012 και 1,78 € από Φ.Π.Α 13%, β) 15,00€
από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 1,95€ από Φ.Π.Α 13% και γ) 50,00€
από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 6,50€ από Φ.Π.Α 13%, για το υδρόµετρο µε αρ. 08-012645. Οι ανωτέρω χρεώσεις θα µεταφερθούν στον µισθωτή του ακινήτου Α. ∆ηµόπουλος – Σ. Βράκας Ο.Ε. (Α/Α ΕΓΓΡ.
91009), συνηµµένο ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης. Σχετική η 33855/49-2015 αίτηση.
4) Κύργιου Ελένη του Νικολάου (Α/Α ΕΓΓΡ. 48202): α) 50,00€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2010, β) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2011,
γ) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2012 και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, δ)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, ε)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, στ)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% και ζ)
1€ από κατανάλωση 2013-2014 και 0,13€ από Φ.Π.Α 13%, για το υδρόµετρο 04/376578. Οι ανωτέρω χρεώσεις θα µεταφερθούν στο νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου Παροτσίδη Ιωάννη του Χριστοφόρου (Α/Α ΕΓΓΡ.
113382). Σχετική η 27974/17-7-15 αίτηση, συνηµµένο το αρ. 147538/22-2005 συµβόλαιο αγοραπωλησίας.
5) Αναγνωστόπουλος Αναστάσιος του Ηρακλή (Α/Α ΕΓΓΡ.
63132): α) 50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2010, β) 80,00€ από πάγιο
ύδρευσης έτους 2011, γ) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2012 και
10,40€ από Φ.Π.Α 13%, δ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2013 και
4,55€ από Φ.Π.Α 13% και ε) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και
4,55€ από Φ.Π.Α 13% για το υδρόµετρο 91/226551 για το γιατί δεν του
ανήκει το εν λόγω υδρόµετρο. Σχετική η 39298/12-9-2013 αίτηση, συνηµµένη και υπεύθυνη δήλωση.
6) Συµεόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 89583): α)
15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2010, β) 15,00€ από πάγιο άρδευσης
έτους 2011, γ) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2012 δ) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2013, ε) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2014 και
στ) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2015 για το υδρόµετρο ΑΕ003260
γιατί δεν ανήκει το εν λόγω υδρόµετρο στον ανωτέρω οφειλέτη. Σχετική
η 31501/12-8-2015 αίτηση.
7) Σταυρόπουλος Σπυρίδων του Χαραλάµπους (Α/Α ΕΓΓΡ.
87553): 379,10€ από κατανάλωση ύδρευσης 2014 και 49,28€ από Φ.Π.Α
13% διότι κατόπιν αυτοψίας την 15-5-2015 από τον αρµόδιο υπάλληλο,
διαπιστώθηκε ότι από το ρολόι της οικίας πέρναγε το νερό της δεξαµενής
που βρισκόταν σε κοντινό σηµείο. Σχετική η 16835/15-5-15 αίτηση.
8) Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αθανασίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87416): α)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2010, β) 60,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2011 και γ) 60,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2012 και 7,80€ από
Φ.Π.Α 13% διότι χρεωνόταν δύο ρολόγια ο ανωτέρω οφειλέτης ενώ κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου υπάρχει µόνο ένα υδρόµετρο.
Σχετική η 25803/3-7-2015 αίτηση.
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9) Αναστασόπουλος Γεώργιος του Νικολάου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46944):
50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 6,50€ από Φ.Π.Α 13% για το
υδρόµετρο 733596 στην Ακράτα, διότι είχε κάνει αίτηση από το 2013
(Αριθµ. Πρωτ. 42273/2-10-2013), είχε πληρωθεί το τέλος διακοπής σύνδεσης (Η 2328/2-10-20136), και δεν έγινε διακοπή. Σχετική η 28384/107-2014 αίτηση.
10) Καλύβας Χρήστος του Τριαντάφυλλου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87322):
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% για το
υδρόµετρο 691327/04 διότι εκ παραδροµής εισπράχθηκε µε οίκοθεν (αρ.
∆ιπλ. Είσπραξης Η 2406/29-5-2015). Σχετική η 33599/2-9-2015 αίτηση.
11) Γεωργίου Γεώργιος του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 47296): α)
50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2007, β) 50,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2008, γ) 50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2009, δ) 50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2010, ε) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2011, για
την παροχή ύδρευσης µε αριθµ. Υδρ. ΓΕΩ-ΓΕΩ-∆ΗΜ στην Τ.Κ. Ακράτας, διότι ο ανωτέρω οφειλέτης δεν έχει κατοικία στην Ακράτα. Σχετική
και η 17016/18-05-2015 αίτηση.
12) Τζαβέλλας Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 67058):
17,50€ από πάγιο τέλος ύδρευσης 2015 και 2,28€ από Φ.Π.Α 13% διότι
οι αιτήσεις για το µειωµένο τιµολόγιο λόγω αναπηρίας για το υδρόµετρο
µε αρ. ΒΑ107951-08, υποβλήθηκαν µετά τη βεβαίωση του καταλόγου
ύδρευσης για το πάγιο τέλος του 2015. Σχετικές οι 11277/8-4-2015 και
17338/19-05-2015 αίτηση.
13) Μπασιώτης Γεώργιος του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 110140): 15,00€
από τέλος κατανάλωσης ύδρευσης για το υδρόµετρο µε αρ. 13029037,
γιατί αφορά άρδευση και όχι ύδρευση, εκ παραδροµής καταχωρήθηκε
στο πρόγραµµα της ύδρευσης λάθος κατηγορία καταναλωτή. Το πάγιο
τέλος άρδευσης έτους 2014 είχε πληρωθεί µε το αρ. Η 3577/23-5-2014
∆ιπλ. Είσπραξης Σχετική η 30842/29-07-2014 αίτηση.
14) Γιοβάς (κοιν/στο) Γεώργιος του Παύλου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87664): α)
35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%
και β) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α
13% διότι το υδρόµετρο µε αρ. ΑΕ 000484 διπλοχρεώνεται στο όνοµα
Μαυραγάνης (κοιν/στο Πάρου 4) Γεώργιος. Σχετική η 19249/27-5-2015
αίτηση.
15) Παναγιωτίδης Ιωάννης του Κλεάνθη (Α/Α ΕΓΓΡ. 51496): α)
80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2011, β) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2012 και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, γ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, δ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, ε) 2,25€ από τέλος κατανάλωσης
ύδρευσης έτους 2013-2014 και 0,29€ από Φ.Π.Α 13%, στ) 35,00€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% για το υδρόµετρο
ΑΕ 066712, γιατί το εν λόγω υδρόµετρο ανήκει στον οφειλέτη Ιωάννου
Λεωνίδα ο οποίος και το πληρώνει. Μετά τη διαγραφή θα γίνει κατάλογος στον οφειλέτη Παναγιωτίδη Ιωάννη του Κλεάνθη µε τις ανωτέρω
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χρεώσεις αλλά θα αναγράφεται το υδρόµετρο ΑΕ 066709, το οποίο είναι
και το σωστό. Σχετική η 17899/21-5-2015 αίτηση.
16) Συµεόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 46815):
1.980,00€ και τυχόν προσαυξήσεις από χρέωση εκκενώσεων βόθρων έτους 2010 λόγω µη εκκένωσης βόθρου µε αριθµό βεβαιωµένων βυτίων
έντεκα (11), σύµφωνα µε την αρ. 78/7-8-2015 ένορκη βεβαίωση. Σχετική
20532/4-6-2015 αίτηση.
17) Παππά Παρασκευή του Γεωργίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 103135): 96,10€
από τέλος κατανάλωσης ύδρευσης 2013-2014 και 12,49€ από Φ.Π.Α
13%, για το υδρόµετρο µε αρ. 03261204, στην Τ.Κ. Ακράτας, διότι κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου την 21-5-2015 διαπιστώθηκε
βλάβη και το σπίτι είναι εγκαταλελειµµένο (η ιδιοκτήτρια Παππά Παρασκευή απεβίωσε στις 27/8/2015). Σχετική η 17827/21-5-2015 αίτηση.
18) Βασιλάτος Ιωάννης του Χριστοφόρου (Α/Α ΕΓΓΡ. 88002):
35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%
διότι διπλοχρεώθηκε η παροχή και σε Βασιλάτου Πανούλα του Αθανασίου. Είχε γίνει αλλαγή ονόµατος ιδιοκτήτη και του υδροµέτρου µε την αρ.
36509/16-9-2014 αίτηση χωρίς να γίνει διακοπή στον αρχικό οφειλέτη
(Βασιλάτο Ιωάννη του Χριστοφόρου). Σχετική η 19927/2-6-2015 αίτηση.
19) Καλύβας Παναγιώτης του Χαραλάµπους (Α/Α ΕΓΓΡ. 47821):
α) 17,50€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 2,27€ από Φ.Π.Α
13%, β) 30,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 3,90€ από
Φ.Π.Α 13%, γ) 17,50€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 2,28€ από
Φ.Π.Α 13%, δ) 30,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 3,90€ από
Φ.Π.Α 13%, διότι δικαιούται έκπτωση 50% λόγω αναπηρίας. Σχετική η
20304/3-6-2015 αίτηση.
20) Φιλέρη Χριστίνα του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 49821): α) 60,00€
από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13% και β)
60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%,
διότι η εν λόγω οφειλέτης δεν έχει ακίνητο στην Τ.Κ. Ζαρούχλας. Σχετική η 21368/9-6-2015 αίτηση συνηµµένη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης.
21) ∆ιεθνείς Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. (Α/Α ΕΓΓΡ. 88125): α)
60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2011 για κάθε µία από τις έντεκα
παροχές δηλ. συνολικά 660,00€, β) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2012 για κάθε µία από τις έντεκα παροχές δηλ. συνολικά 660,00€
και 85,800€ από Φ.Π.Α 13%, γ) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους
2013 για κάθε µία από τις έντεκα παροχές δηλ. συνολικά 660,00€ και
85,800€ από Φ.Π.Α 13%, δ) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους
2012 για κάθε µία από τις έντεκα παροχές δηλ. συνολικά 660,00€ και
85,80€ από Φ.Π.Α 13%, ε) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015
για κάθε µία από τις έντεκα παροχές δηλ. συνολικά 660,00€ και 85,800€
από Φ.Π.Α 13%, διότι κατόπιν αυτοψίας του τεχνικού ύδρευσης και βεβαίωσης προέδρου Τ.Κ. Ζαρούχλας οι ανωτέρω παροχές δεν έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο ύδρευσης. Σύνολο διαγραφής 3.300,00 Ευρώ πλέον
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Φ.Π.Α. 13% 343,20€. Σχετική η 45166/8-12-2015 αίτηση και η αρ.
πρωτ. 41228/5-11-2015 βεβαίωση.
22) Οικονοµόπουλος Μιχάλης Σπύρου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46062): Α - α)
50,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2007, β) 50,00€ από πάγιο τέλος
ύδρευσης έτους 2008, γ) 50,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2009, δ)
50,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2010, ε) 80,00€ από πάγιο τέλος
ύδρευσης έτους 2011, στ) 80,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2012
και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, στ) 80,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους
2012 και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, ζ) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης
έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, η) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, θ) 35,00€ από πάγιο τέλος
ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, για το υδρόµετρο µε
στοιχεία ΟΙΚ-ΜΙΧ-ΣΠΥ-006, διότι ο ανωτέρω οφειλέτης χρεωνόταν µία
παροχή επιπλέον κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας.
Β - α) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2008, β) 35,00€ από πάγιο
τέλος ύδρευσης έτους 2009, γ) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους
2010, ε) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2011, στ) 60,00€ από
πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2012 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%, ζ) 60,00€
από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2013 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%, η)
60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%,
θ) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015 και 7,80€ από Φ.Π.Α
13%, για παροχή στην Τ.Κ. Βαλιµής, διότι ο ανωτέρω οφειλέτης δεν έχει
κατοικία στην Τ.Κ. Βαλιµής, έχει κατεδαφιστεί από το 1999. Σχετική η
17810/21-5-2015 αίτηση και βεβαιώσεις επ’ αυτής.
23) Κοσµάς Νικόλαος του Στυλιανού (Α/Α ΕΓΓΡ. 43349): ∆ιαγραφή
των προσαυξήσεων ύψους 60,00€ από τέλη ύδρευσης ετών 2012 έως και
2015 σε οικία στην Τ.Κ. Παρ. Συλίβαινας, λόγω λανθασµένης διεύθυνσης αποστολής ειδοποιητηρίων και επιστροφής τους στην υπηρεσία.
24) Κακούρης Ευθύµιος του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 87317): α)
80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2011, β) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2012 και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, γ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, δ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% και ε) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% για την παροχή µε αρ. Χ-Υ 40497,
γιατί κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου διαπιστώθηκε ότι δεν
υπάρχει παροχή ύδρευσης συνδεδεµένη στο οικόπεδο του ανωτέρω οφειλέτη. Σχετική η 15872/11-5-2015 αίτηση και βεβαίωση επ’αυτής.
25) Παπασταθακοπούλου Αναστασία του Σωτηρίου (Α/Α ΕΓΓΡ.
87317): 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α
13% για το υδρόµετρο µε αριθµό 00013064, διότι η ανωτέρω οφειλέτιδα
έχει πληρώσει το δικαίωµα παροχής, αλλά δεν έχει συνδεθεί µε το δίκτυο
γιατί πρέπει να γίνει επέκταση δικτύου. Σχετική η 117473/20-5-2015 αίτηση και βεβαίωση επ’ αυτής από τον τεχνικό ύδρευσης.
26) Ταρανάς Ανδρέας του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50742): 60,00€
από πάγιο ύδρευσης έτους 2011 για την παροχή µε στοιχεία Χ-Υ 40729
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στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, γιατί η οικία στην οποία βρίσκεται η παροχή
είναι κατεδαφισµένη από δεκαπενταετίας. Σχετική η 43965/26-11-2015
αίτηση και συνηµµένη βεβαίωση από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.∆ιακοπτούΑκράτας-Αιγείρας, είδε τo 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», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1) Μιχ.
Κωνσταντίνου, 2)Ευστ.Θεοδωρακόπουλου, 3) ∆ηµ.Μπούρδου και 4) Γρ.
Τριανταφυλλόπουλου, 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) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)
Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, εποµένως κατά πλειοψηφία
Αποφασ ί ζ ε ι
Την διαγραφή χρεών τελών ύδρευσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε.Ακράτας και των προσαυξήσεων από τους παρακάτω
οφειλέτες µε τα έναντι εκάστου αναφερόµενα ποσά και λόγους :
1)Φωτόπουλο Κωνσταντίνο του Αθανασίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46251):
α) 60,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2013 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%, β)
60,00 € από πάγιο 2014 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13% και γ) 60,00 € από
πάγιο 2015 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%, γιατί δεν υπάρχει παροχή ύδρευσης σε οικόπεδο της ιδιοκτησίας του στην Τ.Κ. Περιστέρας. Σχετική η
24351/24-6-2015 αίτηση του και βεβαίωση του προέδρου επ΄αυτής.
2) Κογκάκη Ανδρέα του ∆µητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50952): α) 30,00€
από πάγιο ύδρευσης έτους 2004, β) 30,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους
2005, γ) 30,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2006, δ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2007, ε) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2008, στ)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2009, ζ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2010, για την παροχή ύδρευσης µε αριθµ. Υδρ. ΧΥ40224 στην
Τ.Κ. Ζαρούχλας, διότι έως το 2010 δεν υπήρχε παροχή ύδρευσης και η
σύνδεση µε το δίκτυο έγινε το έτος 2010. Σχετική η 33992/7-9-2015 αίτηση µε βεβαίωση του πρόεδρου της Τ.Κ. Ζαρούχλας κου Παναγιώτη
Ντρίβα επ’αυτής.
3) Γκόρο Αθανάσιο του Χρήστου (Α/Α ΕΓΓΡ. 47421): α) 7,32€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2012 και 1,78 € από Φ.Π.Α 13%, β) 15,00€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 1,95€ από Φ.Π.Α 13% και γ) 50,00€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 6,50€ από Φ.Π.Α 13%, για το υδρόµετρο
µε αρ. 08-012645. Οι ανωτέρω χρεώσεις θα µεταφερθούν στον µισθωτή
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του ακινήτου Α. ∆ηµόπουλος – Σ. Βράκας Ο.Ε. (Α/Α ΕΓΓΡ. 91009), συνηµµένο ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης. Σχετική η 33855/4-9-2015 αίτηση.
4) Κύργιου Ελένη του Νικολάου (Α/Α ΕΓΓΡ. 48202): α) 50,00€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2010, β) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2011,
γ) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2012 και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, δ)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, ε)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, στ)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% και ζ)
1€ από κατανάλωση 2013-2014 και 0,13€ από Φ.Π.Α 13%, για το υδρόµετρο 04/376578. Οι ανωτέρω χρεώσεις θα µεταφερθούν στο νέο ιδιοκτήτη του ακινήτου Παροτσίδη Ιωάννη του Χριστοφόρου (Α/Α ΕΓΓΡ.
113382). Σχετική η 27974/17-7-15 αίτηση, συνηµµένο το αρ. 147538/22-2005 συµβόλαιο αγοραπωλησίας.
5) Αναγνωστόπουλο Αναστάσιο του Ηρακλή (Α/Α ΕΓΓΡ. 63132):
α) 50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2010, β) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2011, γ) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2012 και 10,40€ από
Φ.Π.Α 13%, δ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2013 και 4,55€ από
Φ.Π.Α 13% και ε) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από
Φ.Π.Α 13% για το υδρόµετρο 91/226551 για το γιατί δεν του ανήκει το
εν λόγω υδρόµετρο. Σχετική η 39298/12-9-2013 αίτηση, συνηµµένη και
υπεύθυνη δήλωση.
6) Συµεόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 89583): α)
15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2010, β) 15,00€ από πάγιο άρδευσης
έτους 2011, γ) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2012 δ) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2013, ε) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2014 και
στ) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2015 για το υδρόµετρο ΑΕ003260
γιατί δεν ανήκει το εν λόγω υδρόµετρο στον ανωτέρω οφειλέτη. Σχετική
η 31501/12-8-2015 αίτηση.
7) Σταυρόπουλο Σπυρίδωνα του Χαραλάµπους (Α/Α ΕΓΓΡ.
87553): 379,10€ από κατανάλωση ύδρευσης 2014 και 49,28€ από Φ.Π.Α
13% διότι κατόπιν αυτοψίας την 15-5-2015 από τον αρµόδιο υπάλληλο,
διαπιστώθηκε ότι από το ρολόι της οικίας πέρναγε το νερό της δεξαµενής
που βρισκόταν σε κοντινό σηµείο. Σχετική η 16835/15-5-15 αίτηση.
8) Παπαϊωάννου Νικόλαο του Αθανασίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87416): α)
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2010, β) 60,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2011 και γ) 60,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2012 και 7,80€ από
Φ.Π.Α 13% διότι χρεωνόταν δύο ρολόγια ο ανωτέρω οφειλέτης ενώ κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου υπάρχει µόνο ένα υδρόµετρο.
Σχετική η 25803/3-7-2015 αίτηση.
9) Αναστασόπουλο Γεώργιο του Νικολάου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46944):
50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 6,50€ από Φ.Π.Α 13% για το
υδρόµετρο 733596 στην Ακράτα, διότι είχε κάνει αίτηση από το 2013
(Αριθµ. Πρωτ. 42273/2-10-2013), είχε πληρωθεί το τέλος διακοπής σύνδεσης (Η 2328/2-10-20136), και δεν έγινε διακοπή. Σχετική η 28384/107-2014 αίτηση.
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10) Καλύβα Χρήστο του Τριαντάφυλλου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87322):
35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% για το
υδρόµετρο 691327/04 διότι εκ παραδροµής εισπράχθηκε µε οίκοθεν (αρ.
∆ιπλ. Είσπραξης Η 2406/29-5-2015). Σχετική η 33599/2-9-2015 αίτηση.
11) Γεωργίου Γεώργιο του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 47296): α)
50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2007, β) 50,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2008, γ) 50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2009, δ) 50,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2010, ε) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2011, για
την παροχή ύδρευσης µε αριθµ. Υδρ. ΓΕΩ-ΓΕΩ-∆ΗΜ στην Τ.Κ. Ακράτας, διότι ο ανωτέρω οφειλέτης δεν έχει κατοικία στην Ακράτα. Σχετική
και η 17016/18-05-2015 αίτηση.
12) Τζαβέλλα Κωνσταντίνο του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 67058):
17,50€ από πάγιο τέλος ύδρευσης 2015 και 2,28€ από Φ.Π.Α 13% διότι
οι αιτήσεις για το µειωµένο τιµολόγιο λόγω αναπηρίας για το υδρόµετρο
µε αρ. ΒΑ107951-08, υποβλήθηκαν µετά τη βεβαίωση του καταλόγου
ύδρευσης για το πάγιο τέλος του 2015. Σχετικές οι 11277/8-4-2015 και
17338/19-05-2015 αίτηση.
13) Μπασιώτη Γεώργιο του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 110140): 15,00€
από τέλος κατανάλωσης ύδρευσης για το υδρόµετρο µε αρ. 13029037,
γιατί αφορά άρδευση και όχι ύδρευση, εκ παραδροµής καταχωρήθηκε
στο πρόγραµµα της ύδρευσης λάθος κατηγορία καταναλωτή. Το πάγιο
τέλος άρδευσης έτους 2014 είχε πληρωθεί µε το αρ. Η 3577/23-5-2014
∆ιπλ. Είσπραξης Σχετική η 30842/29-07-2014 αίτηση.
14) Γιοβάς (κοιν/στο) Γεώργιο του Παύλου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87664): α)
35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%
και β) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α
13% διότι το υδρόµετρο µε αρ. ΑΕ 000484 διπλοχρεώνεται στο όνοµα
Μαυραγάνης (κοιν/στο Πάρου 4) Γεώργιος. Σχετική η 19249/27-5-2015
αίτηση.
15) Παναγιωτίδη Ιωάννη του Κλεάνθη (Α/Α ΕΓΓΡ. 51496): α)
80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2011, β) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2012 και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, γ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, δ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, ε) 2,25€ από τέλος κατανάλωσης
ύδρευσης έτους 2013-2014 και 0,29€ από Φ.Π.Α 13%, στ) 35,00€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% για το υδρόµετρο
ΑΕ 066712, γιατί το εν λόγω υδρόµετρο ανήκει στον οφειλέτη Ιωάννου
Λεωνίδα ο οποίος και το πληρώνει. Μετά τη διαγραφή θα γίνει κατάλογος στον οφειλέτη Παναγιωτίδη Ιωάννη του Κλεάνθη µε τις ανωτέρω
χρεώσεις αλλά θα αναγράφεται το υδρόµετρο ΑΕ 066709, το οποίο είναι
και το σωστό. Σχετική η 17899/21-5-2015 αίτηση.
16) Συµεόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 46815):
1.980,00€ και τυχόν προσαυξήσεις από χρέωση εκκενώσεων βόθρων έτους 2010 λόγω µη εκκένωσης βόθρου µε αριθµό βεβαιωµένων βυτίων
έντεκα (11), σύµφωνα µε την αρ. 78/7-8-2015 ένορκη βεβαίωση. Σχετική
20532/4-6-2015 αίτηση.
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17) Παππά Παρασκευή του Γεωργίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 103135): 96,10€
από τέλος κατανάλωσης ύδρευσης 2013-2014 και 12,49€ από Φ.Π.Α
13%, για το υδρόµετρο µε αρ. 03261204, στην Τ.Κ. Ακράτας, διότι κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου την 21-5-2015 διαπιστώθηκε
βλάβη και το σπίτι είναι εγκαταλελειµµένο (η ιδιοκτήτρια Παππά Παρασκευή απεβίωσε στις 27/8/2015). Σχετική η 17827/21-5-2015 αίτηση.
18) Βασιλάτο Ιωάννη του Χριστοφόρου (Α/Α ΕΓΓΡ. 88002):
35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%
διότι διπλοχρεώθηκε η παροχή και σε Βασιλάτου Πανούλα του Αθανασίου. Είχε γίνει αλλαγή ονόµατος ιδιοκτήτη και του υδροµέτρου µε την αρ.
36509/16-9-2014 αίτηση χωρίς να γίνει διακοπή στον αρχικό οφειλέτη
(Βασιλάτο Ιωάννη του Χριστοφόρου). Σχετική η 19927/2-6-2015 αίτηση.
19) Καλύβα Παναγιώτη του Χαραλάµπους (Α/Α ΕΓΓΡ. 47821): α)
17,50€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 2,27€ από Φ.Π.Α 13%,
β) 30,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 3,90€ από Φ.Π.Α
13%, γ) 17,50€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 2,28€ από Φ.Π.Α
13%, δ) 30,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 3,90€ από Φ.Π.Α
13%, διότι δικαιούται έκπτωση 50% λόγω αναπηρίας. Σχετική η
20304/3-6-2015 αίτηση.
20) Φιλέρη Χριστίνα του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 49821): α) 60,00€
από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13% και β)
60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%,
διότι η εν λόγω οφειλέτης δεν έχει ακίνητο στην Τ.Κ. Ζαρούχλας. Σχετική η 21368/9-6-2015 αίτηση συνηµµένη βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης.
21) ∆ιεθνείς Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου Α.Ε. (Α/Α ΕΓΓΡ. 88125): α)
60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2011 για κάθε µία από τις έντεκα
παροχές δηλ. συνολικά 660,00€, β) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2012 για κάθε µία από τις έντεκα παροχές δηλ. συνολικά 660,00€
και 85,800€ από Φ.Π.Α 13%, γ) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους
2013 για κάθε µία από τις έντεκα παροχές δηλ. συνολικά 660,00€ και
85,800€ από Φ.Π.Α 13%, δ) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους
2012 για κάθε µία από τις έντεκα παροχές δηλ. συνολικά 660,00€ και
85,80€ από Φ.Π.Α 13%, ε) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015
για κάθε µία από τις έντεκα παροχές δηλ. συνολικά 660,00€ και 85,800€
από Φ.Π.Α 13%, διότι κατόπιν αυτοψίας του τεχνικού ύδρευσης και βεβαίωσης προέδρου Τ.Κ. Ζαρούχλας οι ανωτέρω παροχές δεν έχουν συνδεθεί µε το δίκτυο ύδρευσης. Σύνολο διαγραφής 3.300,00 Ευρώ πλέον
Φ.Π.Α. 13% 343,20€. Σχετική η 45166/8-12-2015 αίτηση και η αρ.
πρωτ. 41228/5-11-2015 βεβαίωση.
22) Οικονοµόπουλο Μιχάλη Σπύρου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46062): Α - α)
50,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2007, β) 50,00€ από πάγιο τέλος
ύδρευσης έτους 2008, γ) 50,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2009, δ)
50,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2010, ε) 80,00€ από πάγιο τέλος
ύδρευσης έτους 2011, στ) 80,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2012
και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, στ) 80,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους
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2012 και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, ζ) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης
έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, η) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, θ) 35,00€ από πάγιο τέλος
ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, για το υδρόµετρο µε
στοιχεία ΟΙΚ-ΜΙΧ-ΣΠΥ-006, διότι ο ανωτέρω οφειλέτης χρεωνόταν µία
παροχή επιπλέον κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας.
Β - α) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2008, β) 35,00€ από πάγιο
τέλος ύδρευσης έτους 2009, γ) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους
2010, ε) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2011, στ) 60,00€ από
πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2012 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%, ζ) 60,00€
από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2013 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%, η)
60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2014 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13%,
θ) 60,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015 και 7,80€ από Φ.Π.Α
13%, για παροχή στην Τ.Κ. Βαλιµής, διότι ο ανωτέρω οφειλέτης δεν έχει
κατοικία στην Τ.Κ. Βαλιµής, έχει κατεδαφιστεί από το 1999. Σχετική η
17810/21-5-2015 αίτηση και βεβαιώσεις επ’ αυτής.
23) Κοσµά Νικόλαο του Στυλιανού (Α/Α ΕΓΓΡ. 43349): ∆ιαγραφή
των προσαυξήσεων ύψους 60,00€ από τέλη ύδρευσης ετών 2012 έως και
2015 σε οικία στην Τ.Κ. Παρ. Συλίβαινας, λόγω λανθασµένης διεύθυνσης αποστολής ειδοποιητηρίων και επιστροφής τους στην υπηρεσία.
24) Κακούρη Ευθύµιο του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 87317): α)
80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2011, β) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2012 και 10,40€ από Φ.Π.Α 13%, γ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2013 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, δ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% και ε) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α 13% για την παροχή µε αρ. Χ-Υ 40497,
γιατί κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου διαπιστώθηκε ότι δεν
υπάρχει παροχή ύδρευσης συνδεδεµένη στο οικόπεδο του ανωτέρω οφειλέτη. Σχετική η 15872/11-5-2015 αίτηση και βεβαίωση επ’αυτής.
25) Παπασταθακοπούλου Αναστασία του Σωτηρίου (Α/Α ΕΓΓΡ.
87317): 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2015 και 4,55€ από Φ.Π.Α
13% για το υδρόµετρο µε αριθµό 00013064, διότι η ανωτέρω οφειλέτιδα
έχει πληρώσει το δικαίωµα παροχής, αλλά δεν έχει συνδεθεί µε το δίκτυο
γιατί πρέπει να γίνει επέκταση δικτύου. Σχετική η 117473/20-5-2015 αίτηση και βεβαίωση επ’ αυτής από τον τεχνικό ύδρευσης.
26) Ταρανά Ανδρέα του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50742): 60,00€
από πάγιο ύδρευσης έτους 2011 για την παροχή µε στοιχεία Χ-Υ 40729
στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, γιατί η οικία στην οποία βρίσκεται η παροχή
είναι κατεδαφισµένη από δεκαπενταετίας. Σχετική η 43965/26-11-2015
αίτηση και συνηµµένη βεβαίωση από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 152/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 153
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο
∆.Ε. Ακράτας , που αφορά πρόστιµο αυθαίρετης κατάληψης Κ/Χ χώρου
(πεζοδροµίου) έτους 2013 σε βάρος κ.Παπαπέτρου Θεόδωρου του ∆ηµητρίου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό πρώτο (61ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Ο κ. Παπαπέτρου Θεόδωρος µε την από 7-12-2015 αίτησή του ζητά: « την διαγραφή ποσού 163,20 € πλέον προσαυξήσεων για πρόστιµο
αυθαίρετης κατάληψης Κ/Χ χώρου ( πεζοδροµίου ) έτους 2013 για υπέρβαση κατά 6,80 τ.µ. της µε αριθ. πρωτ: 14261/2013 χορηγηθείσης άδειας
Κ/Χ διότι το συνολικό µήκος του πεζοδροµίου έµπροσθεν του καταστήµατος του το οποίο εφάπτεται µε την οδό Περεσιάδου στην Τ.Κ. Ακράτας είναι µήκους 8 µ. χ 1,20 = 9,60 ( όσο και η άδεια κατάληψης Κ/Χ που
χορήγησε ο ∆ήµος ) όπως φαίνεται στο συνηµµένο τοπογραφικό του µηχανικού Θεοφάνη Πετρόπουλου που συνοδεύει την άδεια κατάληψης
Κ/Χ και όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεν υπάρχει επιπλέον υπόλοιπο πεζοδροµίου για να γίνει αυθαίρετη κατάληψη. »
Το έτος 2013 κατόπιν αιτήσεως του κ. Θεόδωρου Παπαπέτρου του
∆ηµητρίου του χορηγήθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ: 14261/11-6-2013 άδεια
χρήσης κοινοχρήστου χώρου ( πεζοδροµίου ) για το κατάστηµά του (
Καφενείο ) το οποίο βρίσκεται επί της οδού Περεσιάδου της Τ.Κ. Ακράτας και για κατάληψη πεζοδροµίου εµβαδού 8,00 µ.µ χ 1.20 µ.π. = 9,60
µ2 καταβάλλοντας το ανάλογο τέλος 115,20 €.
Με το υπ’ αριθ. πρωτ: 31749/30-7-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας διαπιστώθηκε αυθαίρετη χρήση του Κ/ΧΠεζοδροµίου για 6,80 µ2 επιπλέον µέτρα από την χορηγηθείσα άδεια
στον κ. Θεόδωρου Παπαπέτρου και µε την υπ’ αριθ. 451/2013/44490/1510-2013 απόφαση του ∆ηµάρχου του επιβλήθηκε επιπλέον τέλος + πρόστιµο 163,20 € το οποίο βεβαιώθηκε την 25-10-2013 από την αρµόδια
οικονοµική Υπηρεσία.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας µε το υπ’ αριθ. πρωτ: 43320/1810-2013 έγγραφο της και κατόπιν καταγγελίας που έγινε, µας ενηµέρωσε
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 52907/28-12-2009 απόφασης
του Υ.ΠΕ.ΚΑ ( ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009 ) η παραπάνω άδεια πρέπει να
ανακληθεί διότι σύµφωνα µε την απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ « Σε όλους
τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών, που προορίζονται για
την κυκλοφορία πεζών, επιβάλλεται ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών, που
χρησιµοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεµπόδιστη κυκλοφορία
κάθε κατηγορίας χρηστών, µε απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50µ. (του
κρασπέδου µη συνυπολογιζόµενου) ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή
κινητό εµπόδιο και µέγιστη αποδεκτή εγκάρσια κλίση 2%. Οποιαδήποτε
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εξυπηρέτηση όπως σήµανση, φύτευση, αστικός εξοπλισµός απαγορεύεται να τοποθετείται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Στην περίπτωση υφιστάµενων πεζοδροµίων πλάτους µικρότερου από 1,50µ. η
ζώνη αυτή καταλαµβάνει όλο το πλάτος του πεζοδροµίου. Πλάτη µικρότερα από 0,70µ. αποφεύγονται ως µη εξυπηρετούνται άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο» και η άδεια Κ/Χ µε την υπ’ αριθ. 503/46557/29-10-2013
απόφαση ∆ηµάρχου ανακλήθηκε διότι το συνολικό πλάτος του πεζοδροµίου είναι 1,20 µ.
Κατόπιν αυτοψίας που πραγµατοποίησα ο ίδιος διαπίστωσα ότι, το
συνολικό εµβαδό του πεζοδροµίου έµπροσθεν του καταστήµατος του κ.
Θεόδωρου Παπαπέτρου επί της οδού Περεσιάδου στην Τ.Κ. Ακράτας είναι συνολικού εµβαδού 8,00 µ.µ χ 1,20 µ.π. = 9,60 µ2 όπως φαίνεται και
στο συνηµµένο στην άδεια χρήσης Κ/Χ τοπογραφικό διάγραµµα και για
το οποίο ο συγκεκριµένος έχει καταβάλλει το αναλογούν τέλος, και προφανώς εκ παραδροµής του επιβλήθηκε επιπλέον πρόστιµο 163,20 αφού η
χορηγηθείσα άδεια από το ∆ήµο αφορά το συνολικό εµβαδό του πεζοδροµίου.
Εισηγούµαι την διαγραφή ποσού 163,20 € που αφορά πρόστιµο για
αυθαίρετη κατάληψη Κ/Χ έτους 2013 για τον Θεόδωρο Παπαπέτρου του
∆ηµητρίου ( ΑΦΜ: 110015233 ) αριθ. καρτέλας 49040 και αριθ. Τριπλ.
βεβαίωσης 133/25-10-2013, πλέον προσαυξήσεων, και παρακαλούµε να
θέσετε το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγω αρµοδιότητας για την λήψη της σχετικής απόφασης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού -Ακράτας-Αιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την καρτέλα του παραπάνω φορολογουµένου 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 είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί
σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία
Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου,µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την διαγραφή του ποσού των 163,20 € που αφορά
πρόστιµο για αυθαίρετη κατάληψη Κ/Χ χώρου (πεζοδροµίου) έτους
2013 σε βάρος του κ. Θεόδωρου Παπαπέτρου του ∆ηµητρίου ( ΑΦΜ:
110015233 ) µε αριθ. καρτέλας 49040 και αριθ. Τριπλ. βεβαίωσης
133/25-10-2013, πλέον προσαυξήσεων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 153 /2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 154
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού τελών ανόρυξης σε βάρος
του κ. Γεωργίου Μητρόπουλου του Ζαχαρία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό δεύτερο (62ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Σύµφωνα µε το από 1ης -2ου-2016 έγγραφο του Εφόρου του ∆ηµοτικού µας Νεκροταφείου κου Τρίψα Χρήστου, βεβαιώνεται ότι υπάρχει
ένα και µοναδικό Ταφείο στο Παλαιό Νεκροταφείο Αιγίου (Β΄) µε τα
στοιχεία ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ µε αριθ. καρτ.:
95407. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα τέλη ανόρυξης ποσού 65,12€ που βαρύνουν
την καρτέλα έχουν εξοφληθεί σύµφωνα µε το διπλότυπο είσπραξης που
µας προσκοµίστηκε εκ παραδροµής στο όνοµα ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαγραφούν.
Εισηγούµαι τη διαγραφή του ποσού των 65,12€, κου ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ µε αριθ. καρτ.: 95407 καθώς
αυτά εξοφλήθηκαν µε το διπλότυπο αριθ. : 606 ΣΕΙΡΑ Ε΄/10-12-2012
του ∆ήµου µας ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά
παραστατικά, την υπ’ αριθ.95407 καρτέλα του παραπάνω φορολογουµένου το από 1-2-2016 έγγραφο του Εφόρου του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου
Αιγίου κ. Τρίψα Χρήστου 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 είχαν αποχωρήσει
πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος
Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4)
∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική
συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού των 65,12€ στο όνοµα ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ µε αριθ. καρτ.: 95407, διότι
αυτά εξοφλήθηκαν µε το διπλότυπο µε αριθ. 606 ΣΕΙΡΑ Ε΄/10-12-2012
του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 154/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 155
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή προστίµου σε βάρος της κας Αγγελικής Παπάκου, λόγω αθεώρητης άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκής αγοράς. ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό τρίτο (63 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου
Καλαµίδα, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με την αριθ. πρωτ.: 28278/09-07-2014 αίτησής η κα Παπάκου Αγγελική αιτείται τη διαγραφή προστίµου λόγω έλλειψης άδειας κατάληψης
θέσης στη λαϊκή αγορά Αιγίου (πλανόδιο εµπόριο, σύµφωνα µε το Ν.
2323/1995).
Ειδικότερα µε το αριθ. πρωτ.: 177745/6897/01-12-2014 έγγραφο
του τµήµατος Αδειοδότησεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων
του ∆ήµου Πατρέων, η εν λόγω υπηρεσία µας γνωστοποίησε ότι η κα
Παπάκου είχε καταθέσει στο Αρκτικό ∆ιαµέρισµα του ∆ήµου Πατρέων
τις αριθ. πρωτ.: 3/611/31-5-2011, 3/10/09-01-2013 και 3/1219/25-112013 αιτήσεις για την χορήγηση βεβαιώσεων Τριµελούς Επιτροπής για
την έκδοση βεβαίωσης παραγωγικής άδειας. Λόγω όµως κωλύµατος εξαιτίας της µη ύπαρξης εκπροσώπου του Αγροτικού Συλλόγου ως τρίτου
µέλους της Τριµελούς επιτροπής, υπήρξε αδυναµία συγκρότησης των
τριµελών επιτροπών που θα χορηγούσαν τις σχετικές βεβαιώσεις προκειµένου να θεωρηθεί από την υπηρεσία του ∆ήµου Πατρέων η σχετική παραγωγική άδεια. Ενώ βρισκόταν σε αναµονή, το αστυνοµικό τµήµα Αιγίου έδωσε κλήση στην αιτούσα λόγω µη ύπαρξης αδείας που όπως γίνεται
αντιληπτό η αναφερόµενη είχε αιτηθεί, αλλά λόγω κωλύµατος δηµόσιας
υπηρεσίας δεν της είχε χορηγηθεί. Επιπλέον, σύµφωνα µε το έγγραφο
του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου µας και µετά από εξέταση της εν λόγω υπόθεσης, αφού δεν οφείλεται σε δικής της υπαιτιότητα η έλλειψη
αδείας, αλλά σε κώλυµα του ∆ήµου Πατρέων, γνωµοδοτεί υπέρ της διαγραφής του εν λόγω προστίµου.
Ενόψει των ανωτέρω θεωρώ ότι είναι καταχρηστική η επιβολή του
προστίµου των 1.000,00€ και θα πρέπει για λόγους χρηστής διοίκησης να
διαγραφεί.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Καλαµίδα, είδε την αριθ.
πρωτ. 28278/9-7-2014 αίτηση της κας Αγγελικής Παπάκου µαζί µε το
σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, το αριθ. πρωτ.: 177745/
6897/01-12-2014 έγγραφο του Tµήµατος Αδειοδότησεων και ρύθµισης
εµπορικών δραστηριοτήτων του ∆ήµου Πατρέων, την καρτέλα της παρα3
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πάνω φορολογουµένης και έλαβε υπόψη του το αριθ.πρωτ.30307/23-92015 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου κ.Γεωργίου Μπέσκου σύµφωνα
µε το οποίο η επιβολή προστίµου λόγω αθεώρητης άδειας της ανωτέρω
δεν οφείλεται σε δικής της υπαιτιότητα αλλά σε υπηρεσιακό κώλυµα του
∆ήµου Πατρέως και ως εκ τούτου το πρόστιµο πρέπει να διαγραφεί, 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) Μιχ.Κωνσταντίνου, 2)Ευστ.Θεοδωρακόπουλου
και 3) ∆ηµ.Μπούρδου, 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) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5)
Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την διαγραφή προστίµου αθεώρητης άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκής αγοράς, ποσού χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε βάρος
της κας Αγγελικής Παπάκου του Ιωάννου, λόγω κωλύµατος δηµόσιας
υπηρεσίας αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 155/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 156
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
1
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΤΩΝ 2014 & 2015, στο όνοµα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό τέταρτο (64 ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Μας υποβλήθηκε αίτηση µε αριθ. πρωτ.: 3744/5-2-2016 του κου
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, κατοίκου Αράτου 20, Αίγιο, από καρτέλα µε αριθµό 35159, µε την οποία ζητά τη
διαγραφή των σε βάρος του χρεώσεων από κατάληψη κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου δικαιοδοσίας του στην οδό ∆ΑΦΝΩΝ, έξω από το Νοσοκοµείο Αιγίου, από καρτέλα µε αριθµό 3515 καθώς όπως ισχυρίζεται
το συγκεκριµένο περίπτερο καταλαµβάνει χώρο ιδιοκτησίας του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ.
Σχετικά υποβάλλει:
α) αντίγραφο της µε αριθ. πρωτ.: 4557/6-11-95 Απόφασης Νοµάρχη
Αχαΐας και
β) απόσπασµα της συνεδρίασης του Γ.Ν ΑΙΓΙΟΥ, όπου επιβεβαιώνεται ο ισχυρισµός του ότι το Περίπτερο στην ∆ΑΦΝΩΝ είναι τοποθετηµένο σε χώρο ιδιοκτησίας του Νοσοκοµείου Αιγίου
Εισηγούµαι:
Τη διαγραφή συνολικού ποσού 144,00 € (εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ) ( και αναλυτικά 72,00€ έτους 2014 και οµοίως 72,00€ έτους
2015) από καρτέλα αριθ.: 35159, στο όνοµα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ως αχρεωστήτως επιβληθέντων ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΤΩΝ 2014 & 2015 καθώς
δεν καταλαµβάνεται κοινόχρηστος χώρος ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε την αριθ. πρωτ.: 3744/5-2-2016 αίτηση του ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, την αριθ.πρωτ.4557/6-11-95 απόφαση
κ.Νοµάρχη Αχαϊας, το απόσπασµα της 20ης συνεδρίασης του Γενικού
Νοσοκοµείου Αιγίου, το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά,
την υπ’ αριθ. 35159 καρτέλα του παραπάνω φορολογουµένου 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», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1) Μιχ.Κωνσταντίνου,
2)Ευστ. Θεοδωρακόπουλου και 3) ∆ηµ.Μπούρδου, 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
3
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συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Τη διαγραφή του συνολικού ποσού των εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ (144,00€) και αναλυτικά 72,00€ έτους 2014 και οµοίως 72,00€
έτους 2015, από καρτέλα µε αριθ.: 35159, στο όνοµα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, ως αχρεωστήτως επιβληθέντων ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΕΤΩΝ 2014 &
2015, διότι το Περίπτερο στην ∆ΑΦΝΩΝ είναι τοποθετηµένο σε χώρο
ιδιοκτησίας του Νοσοκοµείου Αιγίου και δεν καταλαµβάνεται κοινόχρηστος χώρος.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 156 /2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 157
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
για µη εκκένωση βυτίου στην Τ.Κ. Καµαρών, στην κα Φιλιππίδη Αλεξάνδρα του Νικολάου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει εξηκοστό πέντο (65 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας- Ερινεού , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας που υπογράφουν ο κ. Ραµπαβίλας
Παναγιώτης υπάλληλος της ∆ΕΥΑ Αιγίου που πήγε για εκκένωση µε βυτίο και η υπάλληλος της ∆.Ε.Συµπολιτείας κα Νεκταρία Ταράτσα η οποία παραλαµβάνει τις αιτήσεις των συµπολιτών µας και διαµορφώνει
πρόγραµµα εκκένωσης, η παρακάτω συµπολίτης µας ζητά µε αίτηση της
την επιστροφή χρηµάτων για εκκένωση µε βυτίο στο σπίτι της στην
Τ.Κ.Καµαρών, η οποία δεν πραγµατοποιήθηκε γιατί ο βόθρος ήταν άδειος και όποιο πρόβληµα παρουσιάστηκε ήταν µόνο στο φρεάτιο.
Η συµπολίτης µας πλήρωσε εκκένωση βυτίου η οποία δεν πραγµατοποιήθηκε. Συνεπώς θα πρέπει να της επιστραφούν ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα 114,00€ :
1. Φιλιππίδη Αλεξάνδρα του Νικολάου, µε την αίτηση της αριθ.1675/18-01-2016 ζητά να της επιστραφεί το ποσό των 114,00€ που
αποτελεί το ποσό που απέδωσε µε το αριθ.90/13-01-2016, Σειρά Ξ, ∆ιπλότυπο Είσπραξης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Εισηγούµαι την επιστροφή ποσού 114,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος µέσω του Κ.Α.80-8261.000 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή του στη δικαιούχο Φιλιππίδη Αλεξάνδρα του
Νικολάου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
εισήγηση του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας- Ερινεού, είδε την αριθ.πρωτ.1675/18-1-2016 αίτηση της Φιλιππίδη Αλεξάνδρας, το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την
καρτέλα της παραπάνω φορολογουµένης 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», την υπ’ αριθ.
Π.Α.Υ.=Α-414/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχ. Κωνσταντίνου και 3) ∆ηµ.Μπούρδου, 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) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρου3

Α∆Α: 7Β∆ΕΩ6Χ-ΓΛ3

τσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των 114,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για µη εκκένωση βυτίου στην Τ.Κ. Καµαρών και τη
διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή του στη
δικαιούχο κα Φιλιππίδη Αλεξάνδρα του Νικολάου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 157/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: 6ΩΗΒΩ6Χ-Χ6Υ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 158
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
1

Α∆Α: 6ΩΗΒΩ6Χ-Χ6Υ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2

Α∆Α: 6ΩΗΒΩ6Χ-Χ6Υ

Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) των ετών 2011,2012 και 2013,
στον κ. Νικόλαο Μιχαλίτση του Ανδρέα ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό έκτο (66 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου
∆.Ε.∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι ο Μιχαλίτσης Νικόλαος του Ανδρέα, µε αριθµό καρτέλας: 106739 στις 10/03/2014 µε το διπλότυπο είσπραξης Η 582,
στις 13/05/2015 µε το διπλότυπο είσπραξης Η 640 και στις 23/11/2015 µε
το διπλότυπο είσπραξης Η 6901 πλήρωσε ΤΑΠ ετών 2011,2012 και 2013
για οικόπεδο 3.830 τµ. στη ζώνη 03 Ακράτας µε τιµή ζώνης 205 ευρώ
και συντελεστή έκπτωσης 0,75.Η χρέωση για κάθε έτος είναι 206,10.
Όµως όπως προκύπτει από το Ε9 το οποίο προσκόµισε ο ενδιαφερόµενος η παραπάνω εγγραφή είναι λανθασµένη από το αρχείο του πρώην ∆ήµου Ακράτας . Το ακίνητο βρίσκεται στη περιοχή ¨Μπαµπάση¨ και
ανήκει στη ζώνη 05 Ακράτας µε τιµή ζώνης 112 ευρώ και συντελεστή
έκπτωσης 0,55.
Κατόπιν τούτου η ορθή χρέωση που προκύπτει είναι 82,57 ευρώ για
κάθε µια από τις τρείς χρονιές κι όχι 206,10 ευρώ.
Κατόπιν αίτησής του και προσκόµισης Ε9 εισηγούµαι την επιστροφή ποσού 123,53 ευρώ (206,10 – 82,57= 123,53) για το έτος 2011, την
επιστροφή ποσού 123,53 ευρώ (206,10 – 82,57= 123,53) για το έτος
2012, την επιστροφή ποσού 123,53 ευρώ (206,10 – 82,57= 123,53) για το
έτος 2013,& και τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 370,59 ευρώ
(123,53 χ 3 έτη) σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή του στον δικαιούχο Μιχαλίτση Νικόλαο του Ανδρέα , ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε και είδε την
εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.∆ιακοπτούΑκράτας-Αιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την καρτέλα του παραπάνω φορολογουµένου 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»,
την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ.=Α-422/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1) Ευστ.
Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχ. Κωνσταντίνου και 3) ∆ηµ.Μπούρδου, που
δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν απο3

Α∆Α: 6ΩΗΒΩ6Χ-Χ6Υ

χωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)
Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος
Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από
διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
α) Την επιστροφή ποσού 123,53 ευρώ (206,10 – 82,57= 123,53)
για το έτος 2011, την επιστροφή ποσού 123,53 ευρώ (206,10 – 82,57=
123,53) για το έτος 2012, την επιστροφή ποσού 123,53 ευρώ (206,10 –
82,57= 123,53) για το έτος 2013 και
β) Τη ψήφιση συνολικής πίστωσης ποσού 370,59 ευρώ (123,53 X
3 έτη) σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοσή του στον δικαιούχο κ.Μιχαλίτση
Νικόλαο του Ανδρέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης
περιουσίας (ΤΑΠ) των ετών 2011, 2012 και 2013.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 158/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

4

Α∆Α: 7ΓΛΞΩ6Χ-Ι6Ρ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 159
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
1

Α∆Α: 7ΓΛΞΩ6Χ-Ι6Ρ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2

Α∆Α: 7ΓΛΞΩ6Χ-Ι6Ρ

Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), στον κ. Παύλο Καραχάλιο
του Γεωργίου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό έβδοµο ( 67 ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι Καραχάλιος Παύλος του Γεωργίου, στις
28/08/2015 µε το διπλότυπο είσπραξης Η 5574 πλήρωσε ΤΑΠ για οικόπεδο 348,81 τ.µ. για το έτος 2011 .
Κατόπιν αίτησής του και προσκόµισης πράξη σύστασης οριζόντιας
ιδιοκτησίας στην οποία φαίνεται ότι το εν λόγω οικόπεδο έχει χτιστεί από
το 2007 εισηγούµαι την επιστροφή ποσού 40,49 ευρώ & και τη ψήφιση
ανάλογης πίστωσης ποσού 40,49 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή του στον δικαιούχο Καραχάλιο Παύλο του Γεωργίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας ».
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, την
καρτέλα του παραπάνω φορολογουµένου 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», την υπ’ αριθ.
Π.Α.Υ.=Α-421/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχ. Κωνσταντίνου και 3) ∆ηµ.Μπούρδου, 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) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των 40,49 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας και τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 40,49 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000 του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοσή
του στον δικαιούχο κ. Καραχάλιο Παύλο του Γεωργίου,
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 159/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
3

Α∆Α: Ω8ΑΒΩ6Χ-ΕΣΞ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 160
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
1

Α∆Α: Ω8ΑΒΩ6Χ-ΕΣΞ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2

Α∆Α: Ω8ΑΒΩ6Χ-ΕΣΞ

Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών νεκροταφείου Τ.Κ. Πλατάνου, στην κα Βασιλική Γαλανοπούλου του Νικολάου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει εξηκοστό όγδοο (68ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού - Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι η Γαλανοπούλου Βασιλική του Νικολάου, στις
10/09/2013 µε το διπλότυπο είσπραξης Λ. 2419 πλήρωσε τέλη νεκροταφείου για το έτος 2013 , 25€ αντί του ορθού 15 € για ταφείο της Τοπικής
Κοινότητας Πλατάνου.
∆εδοµένου ότι δεν διαθέτει πλέον τάφο ώστε να συµψηφιστεί το
ποσό των δέκα ευρώ µε επόµενο οικονοµικό έτος, εισηγούµαι την επιστροφή ποσού 10 ευρώ & και τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 10
ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016 για την απόδοσή του στην δικαιούχο Γαλανοπούλου Βασιλική του
Νικολάου ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών νεκροταφείου ».
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-Ακράτας
-Αιγείρας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την
καρτέλα της παραπάνω φορολογουµένης 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», την υπ’ αριθ.
Π.Α.Υ.=Α-420/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχ. Κωνσταντίνου και 3) ∆ηµ.Μπούρδου, 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) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των 10,00 ευρώ και τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 10,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 008261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για
την απόδοσή του στην δικαιούχο κα Γαλανοπούλου Βασιλική του Νικολάου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών νεκροταφείου της Τοπικής Κοινότητας Πλατάνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 160/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
3

Α∆Α: 7Μ6ΕΩ6Χ-0ΝΗ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 161
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε 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.
1

Α∆Α: 7Μ6ΕΩ6Χ-0ΝΗ

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )

2

Α∆Α: 7Μ6ΕΩ6Χ-0ΝΗ

Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών νεκροταφείου Βλοβοκά της Τ.Κ.Αιγών, στην κα Ελένη
Λουζιώτη του Παντελή ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εξηκοστό ένατο (69 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας η παρακάτω συµπολίτισσα µας
που µε αίτησή της ζητά την επιστροφή χρηµάτων για τέλη νεκροταφείου,
που πλήρωσε , θα πρέπει να της επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα : η κα Λουζιώτη Ελένη του Παντελή, µε την αίτησή της µε αριθ.
24080/23-06-2015 ζητείται να της επιστραφεί το ποσό των 71,15 € που
απέδωσε µε τα αριθ. 790/23-7-2012 Σειρά Λ & 711/25-5-2015 Σειρά Λ,
∆ιπλότυπα Είσπραξης ∆ήµου Αιγιαλείας , λόγω ότι είχε χρεωθεί τέλη νεκροταφείου για τα έτη 2011,2012,2013,2014,2015 εκ παραδροµής . Ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αιγών κος Κριτάκης Ηλίας , αναφέρει στην αίτηση του πολίτη ότι χρεώθηκε εκ παραδροµής και δεν έχει
τάφο στο νεκροταφείο Βλοβοκάς.
Εισηγούµαι : την επιστροφή ποσού 71,15 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος µέσω του ΚΑ 00-8261000 προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2016 για την απόδοσή του στην δικαιούχο Λουζιώτη Ελένη του
Παντελή ».
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 την αριθ.πρωτ. 24080/23-06-2015 αίτηση της Λουζιώτη
Ελένης, το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την καρτέλα
της παραπάνω φορολογουµένης, τη γνώµη του κ.Κριτάκη Ηλία, Πρόεδρου της Τοπικής Κοινότητας Αιγών ότι η ανωτέρω χρεώθηκε εκ παραδροµής και δεν έχει τάφο στο νεκροταφείο Βλοβοκάς, την υπ’ αριθ.
Π.Α.Υ.=Α-262/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.
3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/76-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
–Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1)
Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχ. Κωνσταντίνου και 3) ∆ηµ.Μπούρδου,
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)
Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος
Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από
διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
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Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει την επιστροφή του ποσού των 71,15 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος τελών νεκροταφείου Βλοβοκά της Τ.Κ. Αιγών
και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000 του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή
του στην δικαιούχο κα Λουζιώτη Ελένη του Παντελή .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 161/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
29 Φεβρουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 162
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα,4) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,5)
Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) ∆ηµήτριο Καλαµίδα 7) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 10) ∆ηµήτριο Μπούνια, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 13) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 14) Παναγιώτη Μαρινόπουλο
15) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο,16) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 17) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 18) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 19) Νικόλαο
Θανασούλια, 20) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 21) Γεώργιο Γιοβά, 22)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 23) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 24) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 25) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 26) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 27)
Χρήστο Γούτο, 28) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 29) Βασίλειο Τοµαρά,
30)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 31) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
32) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 33) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µηνός Φεβρουαρίου 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 19.00΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και
του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ.Γεωργίου Ντίνου, µε
αριθ.πρωτ.5711/25-02-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα
ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ. 1) Mαρία Καρρά, Τ.Κ. Ακράτας, 2) Αναστάσιος Μούσκας, Τ.Κ.Νικολειϊκων,3) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου, & 4) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν και τα τριάντα τρία (33) Μέλη του
∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 90 έως και 162 )
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού που αφορά παράβολο αδείας
ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος στην κα Σταθακοπούλου Γεωργία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (70ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Με την αριθ. πρωτ.44906/4-12-15 αίτησή του ο κος Βαλαούρας
Ιωάννης του Παναγιώτη, ζητά να επιστραφεί το παράβολο των 185,00€
που καταβλήθηκε στο ∆ήµο µας σύµφωνα µε το αριθ.: 3473/ ΣΕΙΡΑ
Θ΄/9-9-15 ∆ιπλότυπο Είσπραξης στο όνοµα της συζύγου του ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ καθώς όπως ισχυρίζεται δεν ολοκληρώθηκε
λόγω κωλύµατος η διαδικασία αντικατάστασης της άδειας λειτουργίας
του καταστήµατός του και εποµένως θα πρέπει να του επιστραφεί το ως
άνω ποσό ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Στη συνέχεια µας στάλθηκε το µε αριθ. πρωτ.: 5475/23-2-16 έγγραφο του Τµήµατος Έκδοσης Αδειών Καταστηµάτων της ∆/νσης Προγραµµατισµού του ∆ήµου µας σύµφωνα µε το οποίο δεν ολοκληρώθηκε
η διαδικασία της εν λόγω αντικατάστασης και συναινούν στην επιστροφή
του παραβόλου.
Εισηγούµαι:
Την επιστροφή ποσού 185,00€ και τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης
ποσού 185,00€ σε βάρος του ΚΑ : 00- 8261.000 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή του στη δικαιούχο κα ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ µε ΑΦΜ: 045323459, σύµφωνα µε την
Π.Α.Υ.:Α-412/2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το
σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την καρτέλα της παραπάνω φορολογουµένης 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», την υπ’ αριθ. Π.Α.Υ.=Α412/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας
πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.1) Ευστ. Θεοδωρακόπουλου, 2)
Μιχ. Κωνσταντίνου και 3) ∆ηµ.Μπούρδου, 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) Βασίλειος Τοµαράς, 2) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, 3) Χρήστος Γούτος, 4) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 5) Μαρία Τσουκαλά,6) Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
3

Α∆Α: 7660Ω6Χ-Ι6Η

και 7) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, µετά από διαλογική συζήτηση, κατά
πλειοψηφία,

Αποφασ ί ζ ε ι
Την επιστροφή του ποσού των εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ
(185,00€) και τη ψήφιση ισόποσης πίστωσης ποσού 185,00€ σε βάρος
του Κ.Α: 00- 8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοσή του στην δικαιούχο κα ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ µε ΑΦΜ: 045323459.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 162/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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