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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Νοεµβρίου 2016

Αριθ.Απόφ.:572
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8)∆ηµήτριο
Μπούνια, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 14)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
16)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17)Νικόλαο Θανασούλια, 18)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 19)Γεώργιο Γιοβά, 20)Ευστράτιο Βαρδάκη, 21)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 23)Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25)Βασίλειο Τοµαρά,
26)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου και 27)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) Νοεµβρίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα
14:00΄ 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.
34632/27.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο
Καλογερόπουλο, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Ιωάννης Καρανικόλας, Τ.Κ.Μελισσίων, 2)Κων/νος Οικονοµόπουλος,
Τ.Κ.Γραίκα και 3)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3)Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και
6)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, 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 ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο:«Τροποποίηση της υπ’ αριθ.530/2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας µε κωδικό ΟΠΣ5002003 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα 2014-2020» και έγκριση υλοποίησης του έργου µε ίδια µέσα».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τέταρτο (4ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
καλεί το Σώµα να αποφασίσει για το κατεπείγον του θέµατος, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Το Σώµα οµόφωνα αποφάσισε ότι το εν λόγω θέµα είναι πράγµατι
κατεπείγον.
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας
Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ’αριθ.530/19-10-2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας αποφασίστηκε η αποδοχή της πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Αιγιαλείας » µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002003 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα 2014-2020» συνολικού προϋπολογισµού 220.320,00 € (καθώς και την έγκριση του σχεδίου απόφασης ∆ηµάρχου για την υλοποίηση του υποέργου 1 µε ίδια µέσα.
Στη συνέχεια αυτής της απόφασης και προκειµένου να υλοποιηθεί
η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας θα πρέπει να στελεχωθεί µε προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου καθώς και µε συµβάσεις ορισµένου έργου όπου κριθεί απαραίτητο.
Οι διαδικασίες µε τις οποίες θα γίνουν οι προσλήψεις είναι αυτές
που προβλέπονται από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις προσλήψεις
προσωπικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ από τους ΟΤΑ και τα Νοµικά πρόσωπα
για συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από το ΕΣΠΑ δράσεις µε όρους
ΑΣΕΠ.
Σύµφωνα µε την απόφαση 530/2016 στον πίνακα ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ σελίδα 32
αναφέρονται οι ειδικότητες µε τις οποίες θα ενισχυθούν σε προσωπικό τα
κέντρα κοινότητας.
Παρακαλούµε για ορθή επανάληψη των ειδικοτήτων του παραπάνω πίνακα όπου γίνεται αναφορά σε ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών να
διορθωθεί σε ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών σύµφωνα µε τον Οδηγό
Εφαρµογής της Πράξης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 530/2016 απόφαση ως έχει.

Α/Α

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Πρόσθετη Τεκµηρίωση/
Προβλεπόµενο
Προτεινόµενος
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ειδικότητα/
ρόλος

ποσοστό χρόνου
απασχόλησης στη
διάρκεια εκτέλεσης της πράξης/
υποέργου

ΠΕ ή ΤΕ
1 Κοινωνικός
Λειτουργός

Συντονιστής
του Κέντρου
Κοινότητας

100%

ΠΕ
Ψυχολόγος

Στελέχωση
του Κέντρου
Κοινότητας

100%

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικός
Λειτουργός Στελέχωση
ή
3
του Κέντρου
Επισκέπτης Κοινότητας
Υγείας ή
Νοσηλευτής

100%

ΠΕ ή ΤΕ
4 Κοινωνικός
Λειτουργός

Στελέχωση
του Κέντρου
Κοινότητας

100%

5 ∆Ε Οδηγός

Στελέχωση
του Κέντρου
Κοινότητας

100%

2

4

διάγνωση
ανάγκης

τρόπος κάλυψης ανάγκης

συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο-
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ρισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
Γίνεται αποδεκτή η προτεινόµενη ενίσχυση της οµάδας έργου από
τη ∆Α/ΕΦ∆; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Το απασχολούµενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάµενο και
έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το
καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1
και Β.2 είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί και στο Έντυπο Υποβολής
Πρότασης.
∆εν περιλαµβάνονται στις άµεσες επιλέξιµες δαπάνες προσωπικού η µισθοδοσία (µέρος ή ολόκληρη) του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Παράρτηµα Α : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Παράρτηµα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ
Πίνακας Β.2 Οµάδας Έργου-Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό
α/α

Ειδικότητα

Σχέση
Απασχόλησης

1

ΠΕ ήΤΕ
Κοινωνικός
Λειτουργός

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

2

ΠΕ
Ψυχολόγος

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί

Τρόπος
Πακέτα
Χρονοδιάγραµµα Χρόνος Συνολικό
πρόσληψης/
Εργασίας /
(από-έως)
(ΑΜ)
Κόστος
νοµική βάση
Παραδοτέα
(€)
ΠΕ1, ΠΕ2,
3/10/2016 έως
36
46.800
Η επιλογή του
προσωπικού
ΠΕ3
2/10/2019
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση Ένταξης
και τον Οδηγό
Εφαρµογής
Η επιλογή του
ΠΕ1, ΠΕ2,
3/10/2016 έως
36
50.400
προσωπικού
ΠΕ3
2/10/2019
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
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απαραίτητο

3

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικός
Λειτουργός
ή
Επισκέπτης
Υγείας ή
Νοσηλευτής

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

4

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικός
Λειτουργός

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

5

∆Ε Οδηγός

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

ισχύουν, την
Απόφαση Ένταξης
και τον Οδηγό
Εφαρµογής
Η επιλογή του
προσωπικού
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση Ένταξης
και τον Οδηγό
Εφαρµογής
Η επιλογή του
προσωπικού
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση Ένταξης
και τον Οδηγό
Εφαρµογής
Η επιλογή του
προσωπικού
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση
Ένταξης και τον
Οδηγό
Εφαρµογής

ΠΕ1, ΠΕ2,
ΠΕ3

3/10/2016 έως
2/10/2019

36

46.800

ΠΕ1, ΠΕ2,
ΠΕ3

3/10/2016 έως
2/10/2019

18

23.400

ΠΕ1, ΠΕ2,
ΠΕ3

3/10/2016 έως
2/10/2019

18

16.200

183.600

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας Β.3 Λοιπές ∆απάνες
Άµεσα επιλέξιµες αµοιβές προσωπικού
α/α

Ειδικότητα

1 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός

6

Συνολικό
Κόστος (€)
46.800

Άµεσα επιλέξιµες αµοιβές
προσωπικού
%
Ποσό (€)
20

9.360
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Λειτουργός
2 ΠΕ Ψυχολόγος
50.400
20
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός
3 Λειτουργός ή Επισκέπτης
46.800
20
Υγείας ή Νοσηλευτής
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός
4
46.800
20
Λειτουργός
5 ∆Ε Οδηγός
16.200
20
∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών προσωπικού

10.080
9.360
4.680
3.240
36.720

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της αρµόδιας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου και
έλαβε υπόψη του την ανάγκη τροποποίησης της υπ’αριθ.530/2016 προηγούµενης απόφασής του µε την προσθήκη ειδικοτήτων ΠΕ Κοινωνικών
Λειτουργών, όπου γίνεται αναφορά σε ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, σύµφωνα µε τον Οδηγό Εφαρµογής της Πράξης, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’ αριθ.∆23/Οικ.14435-1135/29.03.2016 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ.854/τ.Β/30.03.2016)
«Καθορισµός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» 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 είχε αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση των θεµάτων ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Λαϊνάς, σε
ένδειξη διαµαρτυρίας διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των
θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.530/2016 προηγούµενης απόφασής
του, περί «Αποδοχής ένταξης της πράξης µε τίτλο «Κέντρο Κοινότητας
∆ήµου Αιγιαλείας» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS)5002003 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα 2014-2020», συνολικού προϋπολογισµού
220.320,00 €», ως προς τους Πίνακες και συγκεκριµένα στην πρόσθετη
ειδικότητα/ρόλο, όπου αναφέρεται ΤΕ, τροποποιείται σε: ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι αναλυτικά διαµορφώνονται ως κατωτέρω:
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ
Προβλεπόµενο
Πρόσθετη Τεκµηρίωση/ ποσοστό χρόνου Προτεινόµενος
Α/Α ειδικότητα/
διάγνωση
απασχόλησης στη τρόπος κάλυδιάρκεια εκτέλεψης ανάγκης
ρόλος
ανάγκης
σης της πράξης/
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υποέργου

ΠΕ ή ΤΕ
1 Κοινωνικός
Λειτουργός

Συντονιστής
του Κέντρου
Κοινότητας

100%

ΠΕ
Ψυχολόγος

Στελέχωση
του Κέντρου
Κοινότητας

100%

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικός
Λειτουργός Στελέχωση
3
του Κέντρου
ή
Επισκέπτης Κοινότητας
Υγείας ή
Νοσηλευτής

100%

ΠΕ ή ΤΕ
4 Κοινωνικός
Λειτουργός

Στελέχωση
του Κέντρου
Κοινότητας

100%

5 ∆Ε Οδηγός

Στελέχωση
του Κέντρου
Κοινότητας

100%

2
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συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί απαραίτητο
συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ) ή
µε συµβάσεις
έργου, όπου

Α∆Α: ΩΠ2ΦΩ6Χ-ΗΟ5

κριθεί απαραίτητο
Γίνεται αποδεκτή η προτεινόµενη ενίσχυση της οµάδας έργου από
τη ∆Α/ΕΦ∆; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Το απασχολούµενο στο έργο προσωπικό (τακτικό/υφιστάµενο και
έκτακτο/νέο/εξωτερικοί συνεργάτες), οι ειδικότητες, τα καθήκοντα, το
καθεστώς ανάθεσης/πρόσληψης, ο χρόνος απασχόλησης και το αντίστοιχο κόστος που αποτυπώνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΠΙΝΑΚΕΣ Β.1
και Β.2 είναι αυτό που έχει αποτυπωθεί και στο Έντυπο Υποβολής
Πρότασης.
∆εν περιλαµβάνονται στις άµεσες επιλέξιµες δαπάνες προσωπικού η µισθοδοσία (µέρος ή ολόκληρη) του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1. Παράρτηµα Α : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Παράρτηµα Β : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ
Πίνακας Β.2 Οµάδας Έργου-Έκτακτο (Νέο) Προσωπικό
α/α

Ειδικότητα

Σχέση
Απασχόλησης

1

ΠΕ ήΤΕ
Κοινωνικός
Λειτουργός

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

2

ΠΕ
Ψυχολόγος

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

Τρόπος
Πακέτα
Χρονοδιάγραµµα Χρόνος Συνολικό
(από-έως)
(ΑΜ)
Κόστος
πρόσληψης/
Εργασίας /
νοµική βάση
Παραδοτέα
(€)
Η επιλογή του
ΠΕ1, ΠΕ2,
3/10/2016 έως
36
46.800
προσωπικού
ΠΕ3
2/10/2019
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση Ένταξης
και τον Οδηγό
Εφαρµογής
Η επιλογή του
ΠΕ1, ΠΕ2,
3/10/2016 έως
36
50.400
προσωπικού
ΠΕ3
2/10/2019
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση Ένταξης
και τον Οδηγό
Εφαρµογής
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3

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικός
Λειτουργός
ή
Επισκέπτης
Υγείας ή
Νοσηλευτής

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

4

ΠΕ ή ΤΕ
Κοινωνικός
Λειτουργός

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

5

∆Ε Οδηγός

συµβάσεις
εργασίας
ιδιωτικού
δικαίου
ορισµένου
χρόνου
(Ι∆ΟΧ) ή µε
συµβάσεις
έργου, όπου
κριθεί
απαραίτητο

Η επιλογή του
προσωπικού
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση Ένταξης
και τον Οδηγό
Εφαρµογής
Η επιλογή του
προσωπικού
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση Ένταξης
και τον Οδηγό
Εφαρµογής
Η επιλογή του
προσωπικού
πραγµατοποιείται
µετά από σχετική
πρόσκληση του
∆ήµου σύµφωνα
µε τις διατάξεις
του Ν.2190/94,
όπως
κάθε φορά
ισχύουν, την
Απόφαση
Ένταξης και τον
Οδηγό
Εφαρµογής

ΠΕ1, ΠΕ2,
ΠΕ3

3/10/2016 έως
2/10/2019

36

46.800

ΠΕ1, ΠΕ2,
ΠΕ3

3/10/2016 έως
2/10/2019

18

23.400

ΠΕ1, ΠΕ2,
ΠΕ3

3/10/2016 έως
2/10/2019

18

16.200

183.600

ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας Β.3 Λοιπές ∆απάνες
Άµεσα επιλέξιµες αµοιβές προσωπικού
α/α

Ειδικότητα

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός
Λειτουργός
2 ΠΕ Ψυχολόγος
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός
3
Λειτουργός ή Επισκέπτης
1

10

Συνολικό
Κόστος (€)

Άµεσα επιλέξιµες αµοιβές
προσωπικού
%
Ποσό (€)

46.800

20

9.360

50.400

20

10.080

46.800

20

9.360

Α∆Α: ΩΠ2ΦΩ6Χ-ΗΟ5
Υγείας ή Νοσηλευτής
ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικός
4
46.800
20
Λειτουργός
5 ∆Ε Οδηγός
16.200
20
∆απάνες βάσει ποσοστού (%) επί των άµεσων επιλέξιµων δαπανών προσωπικού

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 572/2016.
O Γραµµατέας

4.680
3.240
36.720

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
1 Νοεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 574
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια,
18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) του µηνός Νοεµβρίου 2016,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ 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. 34632/27.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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) Ιωάννης Καρανικόλας,
Τ.Κ. Μελισσίων, 2) Κων/νος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ.Γραίκα και 3) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4) Χρήστος Γούτος, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δυο (2) µηνών,
βάσει του άρθρου 206 του Ν. 3584/07 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και
διαβάζει Εισήγηση του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας κ.Αθανασίου Παναγόπουλου, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη :
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης «περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου».
Τις διατάξεις του άρθρου 206 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ» του ν. Ν. 3584/2007 « Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περί
συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, των οποίων η διάρκεια δεν
υπερβαίνει τους δυο (2) µήνες σε συνολικό χρονικό διάστηµα δώδεκα
(12) µηνών.
Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, περί εξαίρεσης των συµβάσεων δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες από
τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 περί διαδικασιών του ΑΣΕΠ «Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δυο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994».
Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν.2190/1994 περί δυνατότητας ΟΤΑ να απασχολούν προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας για περιπτώσεις εξυπηρέτησης πρόσκαιρων, εποχικών ή περιοδικών αναγκών, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε
µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2738/1999.
Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 22 του ν. 4071/2012 µε τις οποίες
συµπληρώθηκε η παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41, παρ, 1α του Ν. 4325/2015, περί εξαίρεσης των συγκεκριµένων συµβάσεων από την υποχρέωση έγκρισης της
ΠΥΣ 33/2006.
Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 6 του Ν. 3260/2004 «Σε κάθε περίπτωση µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία και υποψήφιοι που έχουν οκτώ (8) µήνες απασχόληση µέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12)
µηνών. Οι υποψήφιοι αυτοί κατατάσσονται στους συντασσόµενους πίνακες µετά τους συνυποψήφιους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) µήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών και προσλαµβάνονται µόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούµενου
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αριθµού προσλήψεων από τους προηγούµενους υποψηφίους.», όπως συµπλήρωσε την παρ. 21, παρ. 2 του ν. 2190/1994.
Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2 του Ν. 4325/15 περί απλούστευσης
και επιτάχυνσης διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και
εξαίρεσης του προσωπικού που προσλαµβάνεται για την αντιµετώπιση
εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών από
την αναστολή διορισµών και προσλήψεων.
Τα υπ΄αριθ.30419/26-9-2016 και 31898/6-10-2016 έγγραφα του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών έργων & Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών για τις επείγουσες ανάγκες πρόσληψης δυο (2) χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (καλαθοφόρα) και δυο (2) ∆Ε Ηλεκτρολόγων (Εναεριτων).
Τις αυξηµένες ανάγκες που έχουν προκύψει στο ανωτέρω τµήµα και
αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών στο εναέριο δίκτυο της ∆ΕΗ αλλά
και σε άλλες ηλεκτρολογικές εργασίες (δηµοτικά κτίρια, σχολικές µονάδες, καλλωπιστικός φωτισµός κλπ) και την αδυναµία κάλυψης αυτών µετά από : 1. το ατύχηµα του µονίµου υπαλλήλου µας κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργου (καλαθοφόρου), στις 2-4-2016 και την απουσία
του λόγω νοσηλείας έως και σήµερα , 2.την έλλειψη µονίµου υπαλλήλου
κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργου (καλαθοφόρου) 3. τη λήξη της
σύµβασης ορισµένου χρόνου οκτάµηνης (8) απασχόλησης του χειριστή
Μηχανηµάτων Έργου (καλαθοφόρου) στις 27/9/2016, αλλά και 4. τη
λήξη της σύµβασης ορισµένου χρόνου οκτάµηνης (8) απασχόλησης του
∆Ε Ηλεκτρολόγου, στις 28/9/2016 ,κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόµων και συγκεκριµένα:
• ∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ(ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ) και
• ∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)
Κατόπιν όλων των ανωτέρω,
Εισηγούµαι την πρόσληψη τεσσάρων (4 ) ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, διάρκειας δυο (2) µηνών βάσει του άρθρου 206 του ν.
3584/07 για την αντιµετώπιση-κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του ∆ήµου µας µε τις κάτωθι ειδικότητες:
1. ∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ(ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ)
2. ∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)

Για χρονικό διάστηµα
από
15.11.2016
έως
14.01.2017

Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, συνόλου τεσσάρων (4) ατόµων, θα βαρύνει τους:
Κ.Α.:30-6041.001 (Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου)
ποσού 7.000,00€ και Κ.Α.: 30-6054.001 ποσού 2.000,00€ (Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ.
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34217/24.10.2016 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
για την πρόβλεψη πιστώσεων και τις αριθ. Α-863 (34186/24.10.2016)
Α∆Α: 68ΓΖΩ6Χ-ΥΑΡ και Α-864 (34187/24.10.2016) Α∆Α: ΩΨ8ΖΩ6Χ5ΑΗ Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Για το επόµενο έτος η δαπάνη µισθοδοσίας θα ανέρχεται στο ποσό
των 2.000,00€ για τακτικές αποδοχές και θα βαρύνει τον Κ.Α.:306041.001 και το ποσό των 800,00€ για τις εργοδοτικές εισφορές τους
,που θα βαρύνουν τον Κ.Α.: 30-6054.001 ,ποσά τα οποία θα προβλεφθούν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισµού του επόµενου έτους.
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 κ. ∆ηµάρχου Αιγιαλείας, είδε τα υπ΄αριθ.30419/26-9-2016 και
31898/6-10-2016 έγγραφα του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών έργων
& Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, τις διατάξεις του
άρθρου 1 παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, «περί εξαίρεσης των συµβάσεων
δίµηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες από τις διατάξεις του Ν.
2190/1994 περί διαδικασιών του ΑΣΕΠ», τις διατάξεις του άρθρου 12,
παρ. 22 του ν. 4071/2012 µε τις οποίες συµπληρώθηκε η παρ. 20α του
άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, η οποία αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 41,
παρ, 1α του Ν. 4325/2015, «περί εξαίρεσης των συγκεκριµένων συµβάσεων από την υποχρέωση έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006», την αριθ. πρωτ.
34217/24.10.2016 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, τις υπ’αριθ. Α-863 (34186/24.10.2016) Α∆Α:
68ΓΖΩ6Χ-ΥΑΡ και Α-864 (34187/24.10.2016) Α∆Α: ΩΨ8ΖΩ6Χ-5ΑΗ
Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, για την δέσµευση των σχετικών πιστώσεων µισθοδοσίας, καθώς επίσης και το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει πριν
τη συζήτηση των θεµάτων ο δηµοτικός σύµβουλος κ.Χρήστος Λαϊνάς, σε
ένδειξη διαµαρτυρίας, διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των
θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ) για 2/µηνη απασχόληση στο
∆ήµο Αιγιαλείας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του
Ν.3584/07, λόγω των αυξηµένων αναγκών που έχουν προκύψει και αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών στο εναέριο δίκτυο της ∆ΕΗ αλλά
και σε άλλες ηλεκτρολογικές εργασίες (δηµοτικά κτίρια, σχολικές µονάδες, καλλωπιστικός φωτισµός κλπ) και την αδυναµία κάλυψης αυτών µετά από : 1) το ατύχηµα του µονίµου υπαλλήλου µας κλάδου ∆Ε Χειρι5

στών Μηχ/των Έργου (καλαθοφόρου), στις 2-4-2016 και την απουσία
του λόγω νοσηλείας έως και σήµερα, 2) την έλλειψη µονίµου υπαλλήλου
κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχ/των Έργου (καλαθοφόρου), 3) τη λήξη της
σύµβασης ορισµένου χρόνου οκτάµηνης (8) απασχόλησης του χειριστή
Μηχανηµάτων Έργου (καλαθοφόρου) στις 27/9/2016, αλλά και 4) τη
λήξη της σύµβασης ορισµένου χρόνου οκτάµηνης (8) απασχόλησης του
∆Ε Ηλεκτρολόγου, στις 28/9/2016.
Το προσωπικό που πρέπει να προσληφθεί είναι το εξής:
Τέσσερα (4) άτοµα µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για την περίοδο από :
15 Νοεµβρίου 2016 έως 14 Ιανουαρίου 2017, και αναλυτικά ως
κάτωθι:
• ∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ(ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ) και
• ∆ΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΚΛΑ∆ΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ)
2) Η δαπάνη µισθοδοσίας που θα προκύψει από την πρόσληψη του
ανωτέρω προσωπικού, συνόλου τεσσάρων (4) ατόµων, θα βαρύνει τους:
Κ.Α.:30-6041.001 (Υπάλληλοι µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου)
ποσού 7.000,00€ και Κ.Α.: 30-6054.001 ποσού 2.000,00€ (Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου) του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, σύµφωνα µε την αριθ.
πρωτ. 34217/24.10.2016 Βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την πρόβλεψη πιστώσεων και τις υπ’ αριθ. Α-863 (34186/
24.10.2016) Α∆Α: 68ΓΖΩ6Χ-ΥΑΡ και Α-864 (34187/24.10.2016) Α∆Α:
ΩΨ8ΖΩ6Χ-5ΑΗ Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
3) Τη δέσµευση του για την εγγραφή των ανάλογων πιστώσεων κατά τη σύνταξη του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2017,
για την πληρωµή της ανωτέρω δαπανών µισθοδοσίας, οι οποίες αναλυτικά θα ανέρχονται στο ποσό των 2.000,00€ για τακτικές αποδοχές και
θα βαρύνει τον Κ.Α.:30-6041.001 και στο ποσό των 800,00€ για τις εργοδοτικές εισφορές τους ,που θα βαρύνουν τον Κ.Α.: 30-6054.001.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 574/2016
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
1 Νοεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 585
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια,
18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) του µηνός Νοεµβρίου 2016,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ 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. 34632/27.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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) Ιωάννης Καρανικόλας,
Τ.Κ. Μελισσίων, 2) Κων/νος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ.Γραίκα και 3) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4) Χρήστος Γούτος, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο: «Επανέλεγχος αιτήσεων και διαγραφή λανθασµένων χρεώσεων, κατανάλωσης ύδρευσης 2015 και παλαιότερων ετών».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τρίτο (13ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου
∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού, που είχε εκ των προτέρων διανεµηθεί στους
αρχηγούς των παρατάξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.Συµπολιτείας –
Ερινεού και έλαβε υπόψη του το σχετικό φάκελο µε τα παραστατικά, τις
αιτήσεις επανελέγχου των φορολογουµένων, τον έλεγχο της αρµοδίας
υπηρεσίας, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006
(Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», καθώς επίσης 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)
Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 3) Βασιλείου
Φιλιππόπουλου,4) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,5) Βασιλείου Τοµαρά
και 6) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος
λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση
των θεµάτων ο δηµοτικός σύµβουλος κ.Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας, διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διόρθωση καθώς και τη διαγραφή των χρεώσεων,
σύµφωνα µε τον επανέλεγχο της αρµοδίας υπηρεσίας, στους παρακάτω
υπόχρεους :
1. Σπυρούλιας Βασίλειος του Πυγµαλίωνα, αριθµός υδροµέτρου 53957,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 16069/31-05-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 204/13-05-2016 ποσού 197,50 € συν Φ.Π.Α.
25,71 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
2. Αντωνόπουλος Γεώργιος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου 034796,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21186/07-07-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 214/13-05-2016 ποσού 192,50 € συν Φ.Π.Α.
25,02 € και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 214/13-05-2016 στον
Κ.Α. 2112 ποσού 57,50 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 7,48 €, λόγω λανθασµένης καταχώρησης.
3. Αναδιώτη Ευφροσύνη του Σπυρίδωνα, αριθµός υδροµέτρου 2979, µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση της 19268/22-06-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 298/18-05-2016 ποσού 35,00 € συν Φ.Π.Α. 4,55 €, λόγω ότι το υδρόµετρο δεν υπάρχει και δεν ανήκει στην αιτούσα.
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4. Μαράντης Λουκάς του Λεωνίδα, αριθµός υδροµέτρου 172742, µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του 20444/01-07-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του & αντικατάσταση του υδροµέτρου του.
5. Σερβές Σωκράτης του Βασιλείου, αριθµός υδροµέτρου 91945, µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του 19860/28-06-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του & αντικατάσταση του υδροµέτρου του (νέο υδρόµετρο 201401588).
6. Τσουµπός Ευάγγελος του Αναστασίου, αριθµός υδροµέτρου
ΒΑ052250, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 11420/20-04-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 213/13-05-2016 ποσού 162,40 € συν
Φ.Π.Α. 21,12 € και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 213/13-052016 στον Κ.Α. 2112 ποσού 75,10 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004
9,76 €, λόγω λανθασµένης καταχώρησης.
7. Νικολόπουλος Αριστείδης του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου 172308,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 7808/17-03-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του, (έχει ήδη πληρώσει το λογαριασµό του µετά από
συζήτηση µε τον καταµετρητή).
8. Αντωνίου Αντώνιος του Βασιλείου, αριθµός υδροµέτρου 06-108592,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 20398/01-07-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 210/13-05-2016 ποσού 12,50 € συν Φ.Π.Α. 1,63
€, λόγω ότι δε βρέθηκε το υδρόµετρο από τις εργασίες της ΕΡΓΟΣΕ και
δεν υπάρχει κατανάλωση. Η παροχή του ισχύει δεν έχει ζητηθεί µε αίτησή του διακοπή, άρα και το πάγιο.
9. Μητροπούλου Ευανθία του Βασιλείου, αριθµός υδροµέτρου 168784,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 21452/11-07-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 210/13-05-2016 ποσού 89,80 € συν Φ.Π.Α. 11,67
€ και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 210/13-05-2016 στον Κ.Α.
2112 ποσού 32,20 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 4,19 €, λόγω
λανθασµένης καταχώρησης.
10. Πετράκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου 172740,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 8072/21-03-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 179/13-05-2016 ποσού 418,66 € συν Φ.Π.Α. 54,43 €,
λόγω ότι η παροχή δε χρησιµοποιείται και έχει γίνει λάθος καταχώρηση.
11. ∆ηµόπουλος Νικόλαος του Χαραλάµπους, αριθµός υδροµέτρου 2282,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 7329/11-03-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 57,50 € συν Φ.Π.Α. 7,48 €,
155/07-04-2015 ποσού 329,70 € συν Φ.Π.Α. 42,86 €, & 179/13-052016 ποσού 57,50 € συν Φ.Π.Α. 7,48 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης και αντικατάσταση του υδροµέτρου.
12. Φαρµάκης Κωνσταντίνος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου
2404200, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 8671/28-03-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 296/12-11-2014 ποσού 178,01 € συν
Φ.Π.Α. 23,14 €, 138/07-04-2015 ποσού 38,80 € συν Φ.Π.Α. 5,04 €,
& 85/13-05-2016 ποσού 50,20 € συν Φ.Π.Α. 6,53 € και χρέωση από
το χρηµατικό κατάλογο 296/12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 ποσού 46,00
€ συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 5,98 €, 138/07-04-2015 στον Κ.Α.
2112 ποσού 46,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 5,98 €, & 85 /1305-2016 στον Κ.Α. 2112 46,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 5,98
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€, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης γιατί το υδρόµετρο ήταν παλαιού
τύπου και αντικαταστάθηκε µε λαδιού.
12 α Φαρµάκης Κωνσταντίνος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου
1922843, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 8671/28-03-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 296/12-11-2014 ποσού 253,50 € συν Φ.Π.Α. 32,96 €,
138/07-04-2015 ποσού 93,60 € συν Φ.Π.Α. 12,17 €, & 85/13-05-2016 ποσού
267,70 € συν Φ.Π.Α. 34,80 € και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 296/1211-2014 στον Κ.Α. 2112 ποσού 46,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 5,98
€, 138/07-04-2015 στον Κ.Α. 2112 ποσού 46,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α.
4124.004 5,98 €, & 85 /13-05-2016 στον Κ.Α. 2112 46,00 € συν φ.π.α. στον
κ.α. 4124.004 5,98 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης γιατί το υδρόµετρο
ήταν παλαιού τύπου και αντικαταστάθηκε µε λαδιού.
13. Ιωάννου Παναγιώτης του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου 03788155,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 10978/15-04-2016, κανονικά χρέωση
του λογαριασµού του.
14. Καψιµάλη – Κοροµηλά Λαµπρινή του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου 020801, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 20266/30-06-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του και αντικατάσταση του υδροµέτρου.
15. Αναγνωστόπουλος Σωτήριος του Σπυρίδωνα, αριθµός υδροµέτρου
06-000041, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 8710/28-03-2016, κανονικά
χρέωση του λογαριασµού του.
16. Λάππας Θεόδωρος του Πέτρου, αριθµός υδροµέτρου 3137239, µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του (αντί αυτού ∆ήµου Θεόδωρος) 7230/10-03-2016,
διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 9999/01-01-2008, 9999/11-032009, 9999/19-02-2010, 41/02-06-2011, 76/30-04-2012, 64/12-062013, 135/27-03-2014, 223/12-11-2014, 296/16-04-2015, 282/18-052016 συνολικού ποσού 1188,26 €, συν προσαυξήσεις 1070,61 € (2807-2016), λόγω ότι δεν υπάρχει παροχή και υδρόµετρο και το ακίνητο
δεν κατοικείται.
17. Λιακάκος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου 194977,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 7910/18-03-2016, ισχύουν οι µετρήσεις
κατανάλωσης από το έτος 2012 µέχρι 2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του.
18. Ρούβαλης Γεώργιος του Περικλή, αριθµός υδροµέτρου ΒΒ010945-06,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του (αντί αυτού Ρούβαλη Αγγελική του Γεωργίου) 10488/12-04-2016, ισχύουν οι µετρήσεις κατανάλωσης από το
έτος 2012 µέχρι 2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του.
19. Σκούντζος ∆ηµήτριος του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου 99042428,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 7472/15-03-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
20. Αλεξόπουλος ∆ηµήτριος του Γρηγορίου, αριθµός υδροµέτρου
ΒΑ059241, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 20694/05-07-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 179/13-05-2016 ποσού 88,25 € συν
Φ.Π.Α. 11,47 €, λόγω µη εµφανούς διαρροής.
21. Παναγιωτοπούλου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου 229506, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 16458/02-06-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 209/08-04-2015 ποσού 349,04 €
συν Φ.Π.Α. 45,37, 206/13-05-2016 € ποσού 508,07 € συν Φ.Π.Α.
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66,05, και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 209/08-04-2016 στον
Κ.Α. 2112 ποσού 250,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 32,50 €,
206/13-05-2016 στον Κ.Α. 2112 ποσού 250,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α.
4124.004 32,50 €, λόγω χαλασµένου υδροµέτρου που καταγράφει ανεξέλεγκτα κυβικά µε κλειστές βρύσες και άµεση αντικατάστασή του
µε λαδιού.
22. Καρόγιαννης Κωνσταντίνος του Ανδρέα, αριθµός υδροµέτρου
745120, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 20186/29-06-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 210/13-05-2016 ποσού 12,50 € συν
Φ.Π.Α. 1,63 €, λόγω χαλασµένου υδροµέτρου του οποίου την κατανάλωση έχει ήδη έχει χρεωθεί στην κατανάλωση του έτους 2014 και το
έχει αντικαταστήσει µε το 13093664 υδρόµετρο που έχει µηδενική κατανάλωση.
23. Σερβές Θεόδωρος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου Κ5504, µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του 20774/05-07-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του.
24. Σερβές Θεόδωρος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου 799372, µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του 20774/05-07-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του.
25. Σερβές Θεόδωρος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου 98160870, µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 20774/05-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
26. Σερβές Θεόδωρος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου 06/123644, µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 20774/05-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
27. Κτενίδης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου 155475,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 19904/28-06-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 211/13-05-2016 ποσού 732,18 € συν Φ.Π.Α.
95,19 € και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 211/13-05-2016 στον
Κ.Α. 2112 ποσού 13,34 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 1,73 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
28. Γιαννακόπουλος Παύλος του Λουκά, αριθµός υδροµέτρου
123004181, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21427/11-07-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 222/13-05-2016 ποσού 50,00 € συν
Φ.Π.Α. 6,50 €, λόγω λανθασµένης καταχώρησης.
29. Λέντζος Χρήστος του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου 172696, µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 23281/25-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
30. Λέντζος Χρήστος του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου 77439, µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 23281/25-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
31. Σταθακόπουλος Παρασκευάς του Παναγιώτη, αριθµός υδροµέτρου
ΑΕ054861, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 25540/16-08-2016, κανονικά
χρέωση του λογαριασµού του.
32. Μιχαλοπούλου Αγγελική του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου 719132,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 23020/22-07-2016, κανονικά χρέωση
του λογαριασµού της.
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33. Φάκος Παναγιώτης του ∆ηµητρίου, αριθµός υδροµέτρου ΒΒ012395,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 23082/22-07-2016, κανονικά χρέωση
του λογαριασµού του.
34. Χυτήρης Γαβριήλ του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου 227859 µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του 22043/14-07-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του.
35. Καρράς Μιχαήλ του Παναγιώτη, αριθµός υδροµέτρου ΒΑ091401, µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21019/06-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
36. Γιαβής Βασίλειος του Σωτηρίου, αριθµός υδροµέτρου 1220230914, µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του (αντ’ αυτού Γιαβή Ελένη του Βασιλείου)
24385/04-08-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του.
37. Κασσαβέτης Νικόλαος του ∆ηµοσθένη, αριθµός υδροµέτρου 027973,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του (αντ’ αυτού Ξυνοµπίτη Ελένη του Χρυσοστόµου) 24486/05-08-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού
του.
38. Ταξιαρχοπούλου Ασηµίνα του Ιωάννη, αριθµός υδροµέτρου 28259 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση της 24350/04-08-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού της.
38α.Ταξιαρχοπούλου Ασηµίνα του Ιωάννη, αριθµός υδροµέτρου 28256
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 24350/04-08-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού της.
39. Σκανδάµη Ιωάννα του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου 66543 µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση της 21941/14-07-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού της.
40. Ράπτης Ιωάννης του Παναγιώτη, αριθµός υδροµέτρου ΒΑ 157234 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21700/12-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
41. Παλαιολογοπούλου Αγγελική του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου
ΒΑ230403 µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 23876/29-07-2016, κανονικά
χρέωση του λογαριασµού της.
42. Ανδριόπουλος Λεωνίδας του Ηλία, αριθµός υδροµέτρου 000241 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21432/11-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
43. ∆ηµοπούλου Χαρίκλεια του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου 002070
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 25757/18-08-2016, κανονικά χρέωση
του λογαριασµού της.
44. Κυριακόπουλος Ελευθέριος του Ηρακλή, αριθµός υδροµέτρου 0084
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21457/11-07-2016, κανονικά χρέωση
του λογαριασµού του.
45. Βλάσσης Κωνσταντίνος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου 236408
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 22804/21-07-2016, κανονικά χρέωση
του λογαριασµού του.
45α. Βλάσσης Κωνσταντίνος του Χρήστου, αριθµός υδροµέτρου 005277
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 22804/21-07-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού του.
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46. Θεοδωροπούλου ∆έσποινα του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου
696743 µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 22900/21-07-2016, κανονικά
χρέωση του λογαριασµού της.
47. Ταξιαρχόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου 29975
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 22262/15-07-2016, κανονικά χρέωση
του λογαριασµού του.
48. Ταξιαρχόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου
065010 µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21340/08-07-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 212/13-05-2016 ποσού 25,00 € συν
Φ.Π.Α. 3,25 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
49. Ταξιαρχόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου
172735 µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21340/08-07-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 200/13-05-2016 ποσού 23,00 € συν
Φ.Π.Α. 2,99 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
50. Ψωµά Θεοδώρου του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου 037251 (το
σωστό είναι 083341), µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 22892/21-07-2016,
διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 211/13-05-2016 ποσού 60,00 €
συν Φ.Π.Α. 7,80 €,, και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 211/1305-2016 στον Κ.Α. 2112 ποσού 40,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α.
4124.004 5,20 € λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
51. Παλασόπουλος Μιχαήλ του Αποστόλου, αριθµός υδροµέτρου
99160549 µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 19847/28-06-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 210/13-05-2016 ποσού 112,50 € συν
Φ.Π.Α. 14,63 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης & αντικατάσταση
του υδροµέτρου µε το 1411001152.
52. ∆ηµητρακόπουλος ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου 1230041814, µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 10109/08-04-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 208/13-05-2016 ποσού 1359,97 €
συν Φ.Π.Α. 176,80 €, και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 208/1305-2016 στον Κ.Α. 2112 ποσού 200,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α.
4124.004 26,00 € λόγω χαλασµένου υδροµέτρου το οποίο πρέπει άµεσα να αντικατασταθεί και να σφραγισθεί.
53. Τάτας Γεώργιος του Λευτέρη, αριθµός υδροµέτρου 3887 µε την υπ’
αριθµ. αίτηση του 26474/25-08-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 201/13-05-2016 ποσού 47,50 € συν Φ.Π.Α. 6,18 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
54. Θανασούλια Ιωάνννα του Μιχαήλ, αριθµός υδροµέτρου 5198-1189,
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 24150/02-08-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 202/13-05-2016 ποσού 100,00 € συν Φ.Π.Α.
13,00 €, , και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 202/13-05-2016
στον Κ.Α. 2112 ποσού 75,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 9,75 €
λόγω χαλασµένου υδροµέτρου.
55. Στούµπος Αναστάσιος του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου 39679 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 22112/15-07-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 200/13-05-2016 ποσού 125,00 € συν Φ.Π.Α. 16,25 €,
λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
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56. Στούµπος Αναστάσιος του Νικολάου, αριθµός υδροµέτρου 59995 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 22112/15-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
57. Μαιµάνη Ευδοκία του Λεωνίδα, αριθµός υδροµέτρου 706124 µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση της 26931/24-08-2016, διαγραφή από το χρηµατικό
κατάλογο 212/13-05-2016 ποσού 23,00 € συν Φ.Π.Α. 2,99 €, λόγω
λανθασµένης καταµέτρησης.
58. Μέγαρης Αναστάσιος του Ηρακλή, αριθµός υδροµέτρου 22246 µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του 25138/10-08-2016, διαγραφή από το χρηµατικό
κατάλογο 153/07-04-2015 ποσού 317,90 € συν Φ.Π.Α. 41,33 €, και
χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 153/07-04-2015 στον Κ.Α. 2112
ποσού 4,60 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 0,60 € λόγω διαρροής
του υδροµέτρου
59. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας του Μιχαήλ, αριθµός υδροµέτρου 060099
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 24962/09-08-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 214/13-05-2016 ποσού 62,50 € συν Φ.Π.Α. 8,13
€, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
60. Γεωργίου Παναγιώτης του Σωτηρίου, αριθµός υδροµέτρου 035677 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 22925/21-07-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 267/18-05-2016 ποσού 35,00 € συν Φ.Π.Α. 4,55 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
61. Χριστόπουλος Θεόδωρος του Ιωάννη , αριθµός υδροµέτρου 00/0650
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 25957/22-08-2016, πληρωµή παγίων
από το έτος 2011 έως 2016 γιατί δεν ήταν το υδρόµετρο καταχωρηµένο στο σύστηµα (105,00 € + 105,00 € σύν φπα 13,65 €).
62. Νικολοβγένη Ευαγγελία του Σπυρίδωνα, αριθµός υδροµέτρου 186820
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 2653325-08-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού της, γιατί δεν έχει υποβληθεί στην υπηρεσία µας αίτηση διακοπής της παροχής και πληρωµής του αντίστοιχου τιµήµατος που ορίζουν οι αποφάσεις του ∆.Σ.
63. Τσουµπός ∆ηµήτριος του Ανδρέα, αριθµός υδροµέτρου 020043 µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του 20655/04-07-2016, διαγραφή από το χρηµατικό
κατάλογο 89/13-05-2016 ποσού 39,50 € συν Φ.Π.Α. 5,13 €, και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 89/13-05-2016 στον Κ.Α. 2112 ποσού
34,50 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 4,49 € λόγω χαλασµένου υδροµέτρου το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί άµεσα..
64. Παναγόπουλος Γεώργιος του Ασηµάκη, αριθµός υδροµέτρου
98160991 µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 25490/16-08-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 212/13-05-2016 ποσού 23,00 € συν
Φ.Π.Α. 2,99 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
65. Μπούλης Αθανάσιος του Μιχαήλ, αριθµός υδροµέτρου 35874 µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση του 25171/10-08-2016, διαγραφή από το χρηµατικό
κατάλογο 193/13-05-2016 ποσού 23,00 € συν Φ.Π.Α. 2,99 €, λόγω
λανθασµένης καταµέτρησης.
66. Κατσίβελος Σωτήριος του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου 94927 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 25169/10-08-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 201/13-05-2016 ποσού 34,50 € συν Φ.Π.Α. 4,49 €, λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
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67. Μοιραλιώτης Αλέξιος του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου 64540
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 24163/02-08-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 201/13-05-2016 ποσού 79,10 € συν Φ.Π.Α. 10,28
€, και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 201/13-05-2016 στον Κ.Α.
2112 ποσού 6,90 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 0,90 € λόγω χαλασµένου υδροµέτρου το οποίο έχει αντικατασταθεί.
68. Κυριακόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου, αριθµός υδροµέτρου
002066 µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 20812/05-07-2016, διαγραφή
από το χρηµατικό κατάλογο 201/13-05-2016 ποσού 352,50 € συν
Φ.Π.Α. 45,83 €, και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 201/13-052016 στον Κ.Α. 2112 ποσού 37,50 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004
4,88 € λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
69. Ραµπαβίλας Παναγιώτης του Φωτίου, αριθµός υδροµέτρου 422403 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 8631/28-03-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 202/13-05-2016 ποσού 340,00 € συν Φ.Π.Α. 44,20 €,
και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 202/13-05-2016 στον Κ.Α.
2112 ποσού 37,50 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 4,88 € λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
70. Πληθάκης ∆ιονύσιος του Ανδρέα, αριθµός υδροµέτρου ΑΒ004216-04
µε την υπ’ αριθµ. αίτηση του 20834/05-07-2016, διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 88/13-05-2016 ποσού 214,90 € συν Φ.Π.Α. 27,94
€, και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 88/13-05-2016 στον Κ.Α.
2112 ποσού 160,00 € συν Φ.Π.Α. στον κ.α. 4124.004 20,80 € λόγω
λανθασµένης καταµέτρησης και άµεσα αντικατάσταση του υδροµέτρου.
71. Μπολιώτη Φιλιώ του Γεωργίου, αριθµός υδροµέτρου 560759 µε την
υπ’ αριθµ. αίτηση της 22200/15-07-2016, κανονικά χρέωση του λογαριασµού της.
72. Στυλιάδης Ιωάννης του Στυλιανού, αριθµός υδροµέτρου 063525 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 27464/02-09-2016, διαγραφή από το χρηµατικό κατάλογο 195/13-05-2016 ποσού 180,20 € συν Φ.Π.Α. 23,43 €,
λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
73. Ράπτης Παναγιώτης του Ζήσιµου, αριθµός υδροµέτρου 122907 µε
την υπ’ αριθµ. αίτηση του 220211/14-07-2016, κανονικά χρέωση του
λογαριασµού του.
74. Παπαθανασίου Φωτεινή του Αθανασίου, αριθµός υδροµέτρου FE
005995-03 µε την υπ’ αριθµ. αίτηση της 21868/13-07-2016, κανονικά
χρέωση: α) παγίων ετών 2011 έως 2016 µε οίκοθεν (ποσού 193,20 €
+ 39,55 €) & β ) κατανάλωση (µ.ο. 200 κυβ./ έτος) ετών 2011 έως
2016 µε οίκοθεν (ποσού 105,23 € + 25,99 €), γιατί ήταν κλειδωµένο
το υδρόµετρο σε φρεάτιο και δεν έπαιρνε ενδείξεις ο καταµετρητής.
Επίσης δε φαινόταν δηλωµένο το υδρόµετρο στο ∆ήµο.
Σηµείωση : Σε όλες τις διαγραφές να γίνει διαγραφή και των προσαυξήσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 585/2016
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
1 Νοεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 586
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια,
18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) του µηνός Νοεµβρίου 2016,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ 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. 34632/27.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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) Ιωάννης Καρανικόλας,
Τ.Κ. Μελισσίων, 2) Κων/νος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ.Γραίκα και 3) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4) Χρήστος Γούτος, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή και διόρθωση τελών ύδρευσης,
άρδευσης, νεκροταφείου από τους βεβαιωτικούς καταλόγους έτους 2016
σε φορολογουµένους της ∆.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο τέταρτο (14 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας -Ερινεού, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Kε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Eισηγούµαι όπως διαγραφούν και διορθωθούν από τέλη ύδρευσης,
άρδευσης, νεκροταφείου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονοµικού έτους 2016, υπόχρεοι της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερινεού που χρεώθηκαν εκ παραδροµής, ως εξής:
1. ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
α). Αντωνόπουλος Ανδρέας του Χρήστου διαγραφή ποσού 16,10 €
µε το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2015 ύδρευσης στις Καµάρες λόγω
λανθασµένης καταµέτρησης.
β). Γιούπη Σοφία του Χαραλάµπους διαγραφή ποσού 22,60 € µε το
Φ.Π.Α. για την κατανάλωση ύδρευσης 2015 στους Αγίους ΘεοδώρουςΑρραβωνίτας λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
γ). Κωλέτσης Αθανάσιος του Αριστείδη διαγραφή τελών Νεκροταφείου ποσού 15,00 € στις Καµάρες για το 2016 διότι δεν έχει τάφο.
δ). Μπαλτιµάς Παναγιώτης του ∆ηµητρίου διαγραφή τελών ύδρευσης ποσού 39,55€ για µία παροχή ύδρευσης µε αριθ υδροµέτρου 288382
στο Σαλµενίκο για το 2016 γιατί σύµφωνα και µε την διαβεβαίωση του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας δεν τη κατέχει την παροχή .
ε). Παπαιωάννου ∆ιονύσιος του Αλεξάνδρου διαγραφή ποσού 25,99€
από τέλη ύδρευσης στη Ζήρια για την κατανάλωση 2015 λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
στ). Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη διαγραφή ποσού
57,91€ από τέλη ύδρευσης στις Καµάρες για την κατανάλωση 2015 λόγω
λανθασµένης καταµέτρησης.
ζ). Στούµπος Αναστάσιος του Νικολάου διαγραφή τελών Νεκροταφείου στα Συνανιά-Αρραβωνίτσας διότι σύµφωνα µε την υπ. Αριθ.
26764/29-08-2016 αίτησή του έχει τάφο στην Τοπική Κοινότητα Νεραντζιές-Συµπολιτείας-Αιγιαλείας.
η). Κασβίκης Γεώργιος του Παναγιώτη διαγραφή ποσού 426,01€ µε
το Φ.Π.Α. διότι το ποσό αυτό το εισέπραξε ο ∆ήµος µας µετά από κατάσχεση στην Τράπεζα Πειραιώς.
θ). Νικήτα Αναστασία του Φωτίου διαγραφή ποσού 51,98€ µε το
Φ.Π.Α. διότι τα έχει ήδη καταβάλει µε το υπ. Αριθ. Ι 2163/22-12-2014
διπλότυπο είσπραξης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερινεού.
2. ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ- ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
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α) Μόσχοβος ∆ηµήτριος του Γεωργίου διαγραφή ποσού 116,96€ µε το
Φ.Π.Α. και πληρωµή 25,99€ µε το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 20132014-2015 λόγω χαλασµένου υδροµέτρου και αντικατάσταση του.
β) Μπαλτιµάς ∆ηµήτριος του Παναγιώτη διαγραφή ποσού 40,00€ για
τέλη άρδευσης ανά στρέµµα στο Σαλµενίκο και πληρωµή 40,00€ διότι
έχει 20 στρέµµατα µε δικαίωµα, σύµφωνα και µε την διαβεβαίωση του
Προέρου της Τοπικής Κοινότητας Σαλµενίκου.
γ) Πράσσος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου διαγραφή ποσού 38,00€ για
τέλη άρδευσης ανά στρέµµα στο Σαλµενίκο και πληρωµή 4,00€ διότι έχει
ένα στρέµµα αρδευόµενο σύµφωνα και µε την διαβεβαίωση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σαλµενίκου.
δ) Τσώνη Μαίρη του Πολυκάρπου διαγραφή ποσού 1.189,48€ µε το
Φ.Π.Α. και πληρωµή 503,98€ µε το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2015
στη θέση ΖΑΡΚΑΛΙ-ΖΗΡΙΑΣ λόγω µη σωστής λειτουργίας του υδροµέτρου του
ε) ∆αβίλλας Γεώργιος του Αποστόλου να µείνει η χρέωση ως έχει για
την κατανάλωση 2015 στον Νέο Ερινεό στο υπ. Αριθ. 424693 υδρόµετρο
διότι το υδρόµετρο είναι ενεργό .
στ) Μανίας Ηλίας του Νικολάου το υδρόµετρο είναι ενεργό, στη Ζήρια οι µετρήσεις σωστές και να παραµείνει η χρέωση ως έχει σύµφωνα
µε την διαβεβαίωση και την αυτοψία του καταµετρητή.
ζ) Μουτούση Μαρία του Βασιλείου το υδρόµετρο είναι ενεργό, στο
Νέο Ερινεό, οι µετρήσεις σωστές και να παραµείνει η χρέωση ως έχει
σύφωα µε την διαβεβαίωση και την αυτοψία του καταµετρητή.
η) Παπαλαµπρακόπουλος Γεώργιος του Παύλου το υδρόµετρο είναι
ενεργό, στη Ζήρια οι µετρήσεις σωστές και να παραµείνει η χρέωση ως
έχει σύµφωνα µε την διαβεβαίωση και την αυτοψία του καταµετρητή.
Σηµείωση : Σε όλες τις διαγραφές θα γίνει διαγραφή και των προσαυξήσεων, στις περιπτώσεις που δεν υπήρξε µεταβολή οι χρεώσεις θα
ισχύσουν κανονικά και µε τις αντίστοιχες προσαυξήσεις ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας Ερινεού, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,
καθώς επίσης 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) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,3) Βασιλείου Φιλιππόπουλου,4) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,5) Βασιλείου Τοµαρά και
6) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα
µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση των
θεµάτων ο δηµοτικός σύµβουλος κ.Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρ4

τυρίας, διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά
από διαλογική συζήτηση κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τη διαγραφή και τη διόρθωση τελών ύδρευσης, άρδευσης και Νεκροταφείου από τους βεβαιωτικούς καταλόγους έτους
2016 της ∆ηµοτικής Ενότητας ΕΡΙΝΕΟΥ, στους παρακάτω υπόχρεους:
1. ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
α). Αντωνόπουλος Ανδρέας του Χρήστου διαγραφή ποσού 16,10 €
µε το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2015 ύδρευσης στις Καµάρες λόγω
λανθασµένης καταµέτρησης.
β). Γιούπη Σοφία του Χαραλάµπους διαγραφή ποσού 22,60 € µε το
Φ.Π.Α. για την κατανάλωση ύδρευσης 2015 στους Αγίους ΘεοδώρουςΑρραβωνίτας λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
γ). Κωλέτσης Αθανάσιος του Αριστείδη διαγραφή τελών Νεκροταφείου ποσού 15,00 € στις Καµάρες για το 2016 διότι δεν έχει τάφο.
δ). Μπαλτιµάς Παναγιώτης του ∆ηµητρίου διαγραφή τελών ύδρευσης ποσού 39,55€ για µία παροχή ύδρευσης µε αριθ υδροµέτρου 288382
στο Σαλµενίκο για το 2016 γιατί σύµφωνα και µε την διαβεβαίωση του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας δεν τη κατέχει την παροχή .
ε). Παπαιωάννου ∆ιονύσιος του Αλεξάνδρου διαγραφή ποσού 25,99€
από τέλη ύδρευσης στη Ζήρια για την κατανάλωση 2015 λόγω λανθασµένης καταµέτρησης.
στ). Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος του Παναγιώτη διαγραφή ποσού
57,91€ από τέλη ύδρευσης στις Καµάρες για την κατανάλωση 2015 λόγω
λανθασµένης καταµέτρησης.
ζ). Στούµπος Αναστάσιος του Νικολάου διαγραφή τελών Νεκροταφείου στα Συνανιά-Αρραβωνίτσας διότι σύµφωνα µε την υπ. Αριθ.
26764/29-08-2016 αίτησή του έχει τάφο στην Τοπική Κοινότητα Νεραντζιές-Συµπολιτείας-Αιγιαλείας.
η). Κασβίκης Γεώργιος του Παναγιώτη διαγραφή ποσού 426,01€ µε
το Φ.Π.Α. διότι το ποσό αυτό το εισέπραξε ο ∆ήµος µας µετά από κατάσχεση στηνΤράπεζα Πειραιώς.
θ). Νικήτα Αναστασία του Φωτίου διαγραφή ποσού 51,98€ µε το
Φ.Π.Α. διότι τα έχει ήδη καταβάλει µε το υπ. Αριθ. Ι 2163/22-12-2014
διπλότυπο είσπραξης της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερινεού.
2. ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
α) Μόσχοβος ∆ηµήτριος
του ΓεωργίουΜΗ
διαγραφή
ποσού 116,96€ µε το
Φ.Π.Α. και πληρωµή 25,99€ µε το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 20132014-2015 λόγω χαλασµένου υδροµέτρου και αντικατάσταση του.
β) Μπαλτιµάς ∆ηµήτριος του Παναγιώτη διαγραφή ποσού 40,00€ για
τέλη άρδευσης ανά στρέµµα στο Σαλµενίκο και πληρωµή 40,00€ διότι
έχει 20 στρέµµατα µε δικαίωµα, σύµφωνα και µε την διαβεβαίωση του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σαλµενίκου.
γ) Πράσσος Γρηγόριος του Κωνσταντίνου διαγραφή ποσού 38,00€ για
τέλη άρδευσης ανά στρέµµα στο Σαλµενίκο και πληρωµή 4,00€ διότι έχει
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ένα στρέµµα αρδευόµενο σύµφωνα και µε την διαβεβαίωση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σαλµενίκου.
δ) Τσώνη Μαίρη του Πολυκάρπου διαγραφή ποσού 1.189,48€ µε το
Φ.Π.Α. και πληρωµή 503,98€ µε το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2015
στη θέση ΖΑΡΚΑΛΙ-ΖΗΡΙΑΣ λόγω µη σωστής λειτουργίας του υδροµέτρου του.
ε) ∆αβίλλας Γεώργιος του Αποστόλου να µείνει η χρέωση ως έχει για
την κατανάλωση 2015 στον Νέο Ερινεό στο υπ. Αριθ. 424693 υδρόµετρο
διότι το υδρόµετρο είναι ενεργό .
στ) Μανίας Ηλίας του Νικολάου το υδρόµετρο είναι ενεργό, στη Ζήρια οι µετρήσεις σωστές και να παραµείνει η χρέωση ως έχει σύµφωνα
µε την διαβεβαίωση και την αυτοψία του καταµετρητή.
ζ) Μουτούση Μαρία του Βασιλείου το υδρόµετρο είναι ενεργό, στο
Νέο Ερινεό, οι µετρήσεις σωστές και να παραµείνει η χρέωση ως έχει
σύµφωα µε την διαβεβαίωση και την αυτοψία του καταµετρητή.
η) Παπαλαµπρακόπουλος Γεώργιος του Παύλου το υδρόµετρο είναι
ενεργό, στη Ζήρια οι µετρήσεις σωστές και να παραµείνει η χρέωση ως
έχει σύµωνα µε την διαβεβαίωση και την αυτοψία του καταµετρητή.
Σηµείωση: Σε όλες τις διαγραφές να γίνει διαγραφή και των προσαυξήσεων, στις περιπτώσεις που δεν υπήρξε µεταβολή οι χρεώσεις θα
ισχύσουν κανονικά και µε τις αντίστοιχες προσαυξήσεις .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 586/2016
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
1 Νοεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 587
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια,
18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) του µηνός Νοεµβρίου 2016,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ 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. 34632/27.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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) Ιωάννης Καρανικόλας,
Τ.Κ. Μελισσίων, 2) Κων/νος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ.Γραίκα και 3) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4) Χρήστος Γούτος, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας στον δικαιούχο κ.Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Σωτηρίου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο πέµπτο (15ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου
∆.Ε.∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι ο Βασιλόπουλος Παναγιώτης του Σωτηρίου,
µε αριθµό καρτέλας: 106890 και ΑΦΜ: 052172735 στις 01/04/2014 µε
το διπλότυπο είσπραξης Η 1186, στις 15/06/2015 µε το διπλότυπο είσπραξης Η 3670 και στις 2/11/2015 µε το διπλότυπο είσπραξης Η 6370
πλήρωσε ΤΑΠ ετών 2011,2012 και 2013 για οικόπεδο 1195 τµ. στη ζώνη
03 Ακράτας µε τιµή ζώνης 205 ευρώ και συντελεστή έκπτωσης 0,75.
Η χρέωση για κάθε έτος ήταν 64,31.
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 ανήκει στη ζώνη 05 Ακράτας µε τιµή ζώνης 112 ευρώ και συντελεστή έκπτωσης 0,55.
Κατόπιν τούτου η ορθή χρέωση που προκύπτει είναι 25,70 ευρώ
για κάθε µια από τις τρεις χρονιές κι όχι 64,31 ευρώ.
Κατόπιν αίτησής του και προσκόµισης Ε9 εισηγούµαι την επιστροφή ποσού 38,61 ευρώ (64,31 – 25,70= 38,61) για το έτος 2011, την
επιστροφή ποσού 38,61 ευρώ (64,31 – 25,70= 38,61) για το έτος 2012,
την επιστροφή ποσού 38,61 ευρώ (64,31 – 25,70= 38,61) για το έτος
2013,& και τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 115,83 ευρώ (38,61 χ 3
έτη) σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους
2016 για την απόδοσή του στον δικαιούχο Βασιλόπουλο Παναγιώτη , 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, αρµοδίου Αντιδηµάρχου, είδε το σχετικό
φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την αριθ.Π.Α.Υ.=Α- 677/29-62016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας για την δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του
άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», καθώς επίσης 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) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου,3) Βασιλείου Φιλιππόπουλου,4) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,5) Βασιλείου Τοµαρά και 6) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου,
που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχε
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αποχωρήσει πριν τη συζήτηση των θεµάτων ο δηµοτικός σύµβουλος
κ.Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας, διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
α) Την επιστροφή του συνολικού ποσού των 115,83 ευρώ (38,61
ευρώ (64,31 – 25,70= 38,61) για το έτος 2011, την επιστροφή ποσού
38,61 ευρώ (64,31 – 25,70= 38,61) για το έτος 2012, την επιστροφή ποσού 38,61 ευρώ (64,31 – 25,70= 38,61) για το έτος 2013), στον δικαιούχο
κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Σωτηρίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π), &
β) Την διάθεση πίστωσης ποσού 115,83 ευρώ σε βάρος του Κ.Α.
00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016,
για την απόδοσή του στον δικαιούχο κ. Βασιλόπουλο Παναγιώτη του
Σωτηρίου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας
(Τ.Α.Π).
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 587/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
1 Νοεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 588
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια,
18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) του µηνός Νοεµβρίου 2016,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ 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. 34632/27.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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) Ιωάννης Καρανικόλας,
Τ.Κ. Μελισσίων, 2) Κων/νος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ.Γραίκα και 3) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4) Χρήστος Γούτος, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσoύ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τελών Νεκροταφείου στην ΤΚ Χρυσανθίου στον δικαιούχο κ. Αθανάσιου Βασιλάγκου του Νικολάου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου
∆.Ε.∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας ο παρακάτω συµπολίτης µας
που µε αίτησή του ζητά την επιστροφή χρηµάτων για τέλη νεκροταφείου
στην Τοπική Κοινότητα Χρυσανθίου για τα έτη 2012 έως και 2015 , που
πλήρωσε , θα πρέπει να του επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
Βασιλάγκος Αθανάσιος του Νικολάου, µε την αίτησή του αριθ. 24602/88-2016 ζητείται να του επιστραφεί το ποσό των 60,00 € που απέδωσε µε
το αριθ. 543/21-5-2015 Σειρά Λ, ∆ιπλότυπο Είσπραξης ∆ήµου Αιγιαλείας , λόγω χρέωσης του ίδιου τάφου σε Βασιλάγκο Αθανάσιο του Νικολάου και Πέτρου Νικόλαο του Σταύρου. Αυτό αποδεικνύεται µε το
υπ.αριθµ.29068/15-9-2016 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Χρυσανθίου κου Απόστολου Μεντζελόπουλου , που αναφέρει ότι ο
εν λόγω τάφος χρεώθηκε εκ παραδροµής , θα πρέπει να επιστραφούν
στον Βασιλάγκο Αθανάσιο του Νικολάου.
Εισηγούµαι : την επιστροφή ποσού 60,00 €, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος µέσω του ΚΑ 00-8261000 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή του στο δικαιούχο Βασιλάγκο Αθανάσιο
του Νικολάου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, αρµοδίου Αντιδηµάρχου, είδε την υπ’ αριθ.πρωτ.24602/8-8-2016 αίτηση του κ.Αθανασίου Βασιλάγκου, το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την αριθ.Π.Α.Υ.=Α830/2016 της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας για την
δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του το υπ’αριθ.πρωτ.29068/15-9-2016 έγγραφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Χρυσανθίου κ. Απόστολου Μεντζελόπουλου, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», καθώς επίσης 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) Ευσταθίου Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχαήλ
Κωνσταντίνου,3) Βασιλείου Φιλιππόπουλου,4) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,5) Βασιλείου Τοµαρά και 6) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου,
που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχε
3

αποχωρήσει πριν τη συζήτηση των θεµάτων ο δηµοτικός σύµβουλος
κ.Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας, διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
α) Την επιστροφή του ποσού των εξήντα ευρώ (60,00€), ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών νεκροταφείου στην Τοπική Κοινότητα
Χρυσανθίου για τα έτη 2012 έως και 2015, στον κ. Βασιλάγκο Αθανάσιο
του Νικολάου, &
β) Την διάθεση πίστωσης ποσού εξήντα ευρώ (60,00€) σε βάρος
του Κ.Α. 00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοσή του στον δικαιούχο κ Βασιλάγκο Αθανάσιο
του Νικολάου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 588/2016
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
1 Νοεµβρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 590
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 3) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 4) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 5) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6)Θεοφάνη
Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 11)
∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 15) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 16) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 17) Νικόλαο Θανασούλια,
18) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 19) Γεώργιο Γιοβά, 20) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 21) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 22) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
23) Βασίλειο Φιλιππόπουλο, 24) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 25) Βασίλειο Τοµαρά, 26) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα την πρώτη (1η) του µηνός Νοεµβρίου 2016,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00΄ 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. 34632/27.10.2016, 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, στον Γενικό Γραµµατέα
του ∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Καλογερόπουλο, 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) Ιωάννης Καρανικόλας,
Τ.Κ. Μελισσίων, 2) Κων/νος Οικονοµόπουλος, Τ.Κ. Γραίκα και 3) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος
οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) ∆ηµήτριος Μπούρδος, Γραµµατέας, 3) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 4) Χρήστος Γούτος, 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος και 6)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ.569 έως και 590)
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε υπόχρεους από τέλη ύδρευσης στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερινεού ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας -Ερινεού, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
1. Η κ. Νικήτα Αναστασία του Φωτίου µε την υπ. Αρίθ. 15603/
27-05-2016 αίτησή της ζητά την επιστροφή χρηµάτων ήτοι ποσόν 48,02
ευρώ από τέλη ύδρευσης διότι ενώ είχε κάνει την υπ. Αρίθ. 48958/2212-2014 αίτηση προς το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο για την διόρθωση του
ποσού των 585,32 ευρώ για την κατανάλωση 2013, συγχρόνως την 2212-2014 κατέβαλε το ποσόν των 100,00 ευρώ προκειµένου να αποφύγει
µεγαλύτερη προσαύξηση σε περίπτωση που δεν δικαιωνόταν.
Το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε την υπ.αρίθ. 385/2015 απόφασή του
διέγραψε ποσόν 533,34 ευρώ µε το Φ.Π.Α. από την παραπάνω κατανάλωση έτους 2013 και αποφάσισε να πληρώσει 51,98 ευρώ µε το Φ.Π.Α.
τα οποία ήδη είχε καταβάλει µε το υπ. Αριθ. Ι 2163/22-12-2014 διπλότυπο είσπραξης ποσού 100,00 ευρώ στην ∆ηµοτική Ενότητα Ερινεού.
Ως εκ τούτου εισηγούµαι όπως επιστραφούν τα χρήµατα στην ανωτέρω συνολικού ύψους 48,02 ευρώ µε το Φ.Π.Α. ως αχρεωστήτως καταβληθέντα , και ψήφιση πίστωσης αυτού σε βάρος του Κ.Α. 8261.000 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2016.
2.Ο κ. Γεώργιος Κασβίκης του Παναγιώτη µε την υπ’ αριθ.
24295/03-08-2016 αίτησή του ζητά την επιστροφή ποσού 209,72 ευρώ
από τέλη ύδρευσης διότι το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο µε την υπ’ αριθ.
207/2016 απόφασή του – µετά και την υπ’ αριθ.33519/02-09-2015 αίτηση του ανωτέρω-αποφάσισε την διαγραφή δύο παροχών ύδρευσης που
είχε χρεωθεί ήτοι τα υπ’ αριθ.: α) 809236 και β) 06738041 υδρόµετρα,
διότι ουδέποτε τις κατείχε, και µετά από τις παραπάνω διαγραφές το ποσόν που προέκυψε να πληρώσει ήταν 426,01 ευρώ.
Ο ∆ήµος µας κατόπιν ενεργειών του είχε ήδη κατασχέσει ποσόν
635,73 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς .
Ως εκ τούτου εισηγούµαι όπως επιστραφούν τα χρήµατα στον ανωτέρω συνολικού ύψους 209,72 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, και
ψήφιση πίστωσης αυτού σε βάρος του Κ.Α. 8261.000 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας Ερινεού, είδε τις υπ’ αριθ.πρωτ. 15603/27-05-2016 & 24295/03-08-2016
αντίστοιχες αιτήσεις των προαναφεροµένων φορολογουµένων, περί επιστροφής χρηµάτων µαζί µε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παρα3

στατικά, τις υπ’ αριθ. 385/2015 & 207/2016 προηγούµενες αποφάσεις
του, τις υπ’ αριθ.Π.Α.Υ.=Α-845/17-10-2016 Π.Α.Υ.=Α-846/17-10-2016
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, για την δέσµευση των σχετικών πιστώσεων και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», καθώς επίσης 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) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2) Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου,3) Βασιλείου Τοµαρά και 4) Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του
Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ
είχε αποχωρήσει πριν τη συζήτηση των θεµάτων ο δηµοτικός σύµβουλος
κ. Χρήστος Λαϊνάς, σε ένδειξη διαµαρτυρίας, διότι δεν είχε λάβει εγκαίρως τις εισηγήσεις των θεµάτων, µετά από διαλογική συζήτηση κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει :
1) Την επιστροφή του ποσού των σαράντα οκτώ ευρώ και δύο λεπτών (48,02€), ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη ύδρευσης, στη
δικαιούχο κα Νικήτα Αναστασία του Φωτίου και την διάθεση πίστωσης
ισόποσης ποσού 48,02€ σε βάρος του Κ.Α.00-8261.000 του δηµοτικού
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοση του στην ανωτέρω δικαιούχο.
2) Την επιστροφή του ποσού των διακοσίων εννέα ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών (209,72€), ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τέλη
ύδρευσης, στον δικαιούχο κ. Γεώργιο Κασβίκη του Παναγιώτη και την
διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 209,72€ σε βάρος του Κ.Α.008261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 , για
την απόδοση του στον ανωτέρω δικαιούχο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 590/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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