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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαρτίου 2019
Αριθ. Απoφ.: 155
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια , Πρόεδρο ,2)Δημήτριο Μπούρδο , Γραμματέα,3) Δημήτριο
Φιλιππάτο ,4)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο ,5)Γεώργιο Γιοβά ,6)Μιχαήλ
Κυριακόπουλο, Αντιδήμαρχοι, 7)Μαρία Τσουκαλά,8)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο,10)Μαρία Παπαχριστοπούλου,
11) Νικόλαο Θανασούλια ,12) Ευστράτιο Βαρδάκη,13)Γεώργιο Γκίκα ,
14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου,15) Βασίλειο Φιλιππόπουλο ,16) Χρήστο
Γούτο, 17) Βασίλειο Τομαρά,1 8) Χρήστο Λαϊνά και 19) Παναγιώτη
Μαρινόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις είκοσι επτά (27) του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00΄ σε έκτακτηκατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία του Δημάρχου
κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.πρωτ.
7235/26-03-2019, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
απόφασης στο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρών και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ποροβίτσας ο κ.
Χρήστος Θεοδωρόπουλος .

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε, όπως φαίνεται αναλυτικά στα πρακτικά και η Δημοτική Σύμβουλος κα Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, Αντιδήμαρχος, 3) Δημήτριος Καλαμίδας, 4) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 5)Θεοφάνης Σταυρόπουλος, 6)Γεώργιος Ντίνος,7)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,8) Θεοφάνης
Σπηλιόπουλος,9)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 10) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,11)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, 12) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος και 13)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.

Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.556/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί καθορισμού του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Αιγιαλείας για το έτος 2019».
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα εκτός της Ημερήσιας Διάταξης
το οποίο ομόφωνα εντάχθηκε για συζήτηση λόγω του κατεπείγοντος
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.154/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, «περί έγκρισης του κατεπείγοντος χαρακτήρα του μοναδικού
θέματος εκτός Ημερήσιας Διατάξεως θέματος» και διαβάζει απόσπασμα
της υπ’αριθ.69/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
« Για το αντικείμενο: «Τροποποίηση της αριθ. 325/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον: «Καθορισμό του τέλους παραχώρησης της
χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
15 του Ν. 4467/17) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019».
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας κ. Περικλής Παπαγιαννακόπουλος ανακοινώνει το δέκατο πέμπτο (15ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία έχει ως εξής: «Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Δ/σης. «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/01 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4467/17
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/
12.05.2017 τεύχος Β').
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την τροποποίηση της αριθ. 556/2018 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας με την
οποία αποφασίσθηκε η μείωση του καθορισμού της τιμής ανά Μ2 του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 15 του Ν 4467/17) στις Δημοτικές Ενότητες ΑΙΓΙΟΥ –ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ – ΕΡΙΝΕΟΥ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ και καθορισμός ενιαίων τιμών του ανωτέρω τέλους στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019
όπως αναλυτικά φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΙΓΙΟΥ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ –
ΕΡΙΝΕΟΥ & ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μ2

12,50 €

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Μ2

3,80€

Επειδή αυτό έγινε εκ παραδρομής αφού σύμφωνα με την ΚΥΑ
ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ 2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636Β/12-05-2017) είχαν ήδη καθορισθεί και θα έπρεπε να ισχύουν για τα έτη 2018 και 2019 ίδιες τιμές. Επομένως θα
πρέπει να τροποποιηθεί η απόφαση 556/2018 ώστε να ισχύουν και για το 2019 οι
προβλεπόμενες με την απόφαση 512/2017 τιμές ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΙΓΙΟΥ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ –
ΕΡΙΝΕΟΥ & ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μ2

13,00€

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Μ2

4,00€

Μετά λοιπόν από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Αιγιαλείας, να αποφασίσει σχετικά.
Υπέρ της εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας
ψήφισαν πέντε (5) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ενώ κατά ψήφισε το μέλος της
Ο.Ε. κ. Βασίλειος Φιλιππόπουλος.
Η Οικονομική Επιτροπή
Αφού άκουσε τα όσα εξέθεσε ο κ. Πρόεδρος αυτής και έλαβε υπόψη της την
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, την ανάγκη
που προκύπτει για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση
της αριθ. 325/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις
διατάξεις της παρ. 1 εδ. ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική
συζήτηση
Κατά πλειοψηφία Αποφασίζει
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας, την τροποποίηση της αριθ. 325/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, (βάσει της οποίας
ελήφθη η αριθ. 556/2018 απόφαση Δ.Σ.), σχετικά με τον «Καθορισμό του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4467/17) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το
έτος 2019», ώστε να ισχύουν και για το 2019 οι προβλεπόμενες με την απόφαση
512/2017 τιμές ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΙΓΙΟΥ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ –
ΕΡΙΝΕΟΥ & ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μ2

13,00€

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Μ2

4,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2019 ».

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας αφού έλαβε υπόψη του α) την
υπ’αριθ.69/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, β) την υπ’ αριθ.556/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΞΠΩ6Χ-ΥΙΠ) προηγούμενη απόφασή του με την αριθ.πρωτ.279762/3-01-2019 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, γ) την
υπ’ αριθ.512/2017 (ΑΔΑ:7ΜΚ2Ω6Χ-ΒΕΗ) προηγούμενη απόφασή του
με την αριθ.πρωτ.296938/29-11-2017 εγκριτική της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, δ) τις διατάξεις
του άρθρου 13 του Ν.2971/2001 (Φ.Ε.Κ.285/ τ.Α/19.12.2001), όπως

τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3207/2003 (Φ.Ε.Κ.
302/τ.Α/ 24.12.2003), ε) το άρθρο 15 του Ν. 4467/17, στ) τις υπ’ αριθ.
12243/ Εγκ.41 /14-6-2007 & αριθ. 49/62650/23-11-2006 Εγκυκλίους του
Υπουργείου Εσωτερικών, ζ) τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.Δ. της
24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171), σχετικά με τη δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων «περί επιβολής φόρων,
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών», καθώς επίσης και η) του άρθρου 65
του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.Α/ 07.06. 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς επίσης και θ) το γεγονός ότι εκ παραδρομής, αφού σύμφωνα
με την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ 2017/11-5-2017 (ΦΕΚ 1636Β/1205-2017), είχαν ήδη καθορισθεί τα εν λόγω τέλη και θα έπρεπε να ισχύουν για τα έτη 2018 και 2019 ίδιες τιμές ανά Μ2 και θα πρέπει να τροποποιηθεί η αριθ. 556/2018 προηγούμενη απόφασή του, ώστε να ισχύουν
και για το 2019 οι προβλεπόμενες τιμές σύμφωνα με την αριθ.512/2017
προηγούμενη απόφαση του, μετά από διαλογική συζήτηση, πλην του
δημοτικού συμβούλου κ. Χρήστου Λαϊνά που καταψήφισε το θέμα, ενώ
δεν είχε προσέλθει ακόμη πριν από τη συζήτηση του θέματος η δημοτική σύμβουλος κα Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, επομένως με μία
(1) ψήφο κατά και δέκα οκτώ (18) ψήφους υπέρ, κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.556/2018 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί καθορισμού του τέλους παραχώρησης της
χρήσης αιγιαλού στις Δημοτικές Ενότητες ΑΙΓΙΟΥ –ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΚΡΑΤΑΣ – ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ – ΕΡΙΝΕΟΥ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2019, ώστε να ισχύουν και για το 2019 οι προβλεπόμενες με την απόφαση 512/2017 τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο, ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ – ΑΙΓΙΟΥ – ΑΚΡΑΤΑΣ –
ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΕΡΙΝΕΟΥ & ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ2
ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μ2

13,00€

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ

Μ2

4,00€

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 155/2019
Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

