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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 335
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλι-
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βαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσίμου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου
: «Αποπεράτωση Ρουφογάλειου Ιδρύματος (ΕΡΓΑ Η/Μ) του Δήμου Ακράτας».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας – Πολιτικού Μηχανικού κ. Ανδρέα Τσιγκρή, που έχει ως εξής:
«Κύριοι, Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011
Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/Β΄/7-11-2011).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
5. Το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
6. Τα άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008.
7. Το άρθρο 199 παρ. 1 Α14 του Ν. 4281/2014 με το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 μετά την έναρξη ισχύος του Ν.
4281/2014 όπου στην παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014
ορίζεται η 1-3-2015.
8. Το φάκελο του έργου:«Αποπεράτωση Ρουφογάλειου Ιδρύματος
(ΕΡΓΑ Η/Μ) του Δήμου Ακράτας» προϋπολογισμού 122.880,00 €.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
οριστικής παραλαβής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω
έργου της παρ. 8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισμό μικρότερο του 1.000.000,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3669/2008.
Σας παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008, το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987, όπως αναδιατυπώθηκε με το
άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011:
1. Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή
του που θα συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή με την ιδιότητα
του Προέδρου της.
2. Την συγκρότηση της εν λόγω τριμελούς Επιτροπής από τους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους και από τους μηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύμφωνα με υπ’ αριθ.
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πρωτ.15654/7-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ.13429/23-4 2015 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης και το υπ’ αριθ. πρωτ.
15654/7-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας – Πολιτικού
Μηχανικού κ. Ανδρέα Τσιγκρή, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ. 13429/23-4 2015Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ. πρωτ.
15654/7-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
των άρθρων 73 & 74 του Ν. 3669/2008, του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/
1987, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/14, του άρθρου
26 του Ν. 4024/11 και του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Δ/σης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την διενεργηθείσα κλήρωση ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. για την ανάδειξη ενός Δημ. Συμβούλου ως
Προέδρου της Επιτροπής με την αναπληρωτή του, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1)
Κων/νος Παπακωνσταντίνου & 2) Δημ.Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
Α) Τον ορισμό ως Πρόεδρου της Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Αποπεράτωση Ρουφογάλειου Ιδρύματος (ΕΡΓΑ
Η/Μ) του Δήμου Ακράτας» του κληρωθέντος από την διενεργηθείσα
κλήρωση Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γιοβά, με αναπληρωτή του
τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μαρινόπουλο.
Β) Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Αποπεράτωση Ρουφογάλειου Ιδρύματος (ΕΡΓΑ
Η/Μ) του Δήμου Ακράτας», προϋπολογισμού 122.880,00€, από τους
κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους και από τους μηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
πρωτ.15654/7-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και η οποία αποτελείται από τους εξής:
Τακτικά μέλη
1.-Τον κ Γεώργιο Γιοβά, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2.-Τον κ.Σπυρίδωνα Προσελέντη – ΤΕ4, δημ.υπαλ/λο, ως μέλος
3.-Τον κ. Φώτιο Κουρτάκη- ΤΕ4, δημ.υπαλ/λο, ως μέλος
Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα
1.-Τον κ Παναγιώτη Μαρινόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.
2.-Τον κ. Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο – ΤΕ Μηχανολογίας, δημ.υπαλ/λο
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3.-Τον κ.Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο- ΤΕ4, δημ.υπαλ/λο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 335 /2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 336
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλι-
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βαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσίμου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου
: «Kατασκευή Εργων Οδοποιιας Δ.Ε.Αιγείρας».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ενδέκατο (11 ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας – Πολιτικού Μηχανικού κ. Ανδρέα Τσιγκρή, που έχει ως εξής:
«Κύριοι, Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011
Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/Β΄/7-11-2011).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
5. Το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
6. Τα άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008.
7. Το άρθρο 199 παρ. 1 Α14 του Ν. 4281/2014 με το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 μετά την έναρξη ισχύος του Ν.
4281/2014 όπου στην παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014
ορίζεται η 1-3-2015.
8. Το φάκελο του έργου:« Κατασκευή Έργων Οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας», προϋπολογισμού 23.905,55 €.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
οριστικής παραλαβής για την οριστική παραλαβή του παραπάνω
έργου της παρ. 8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισμό μικρότερο του 1.000.000,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.
3669/2008.
Σας παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008, το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987, όπως αναδιατυπώθηκε με το
άρθρο 61 του Ν. 4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011:
1. Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή
του που θα συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή με την ιδιότητα
του Προέδρου της.
2. Την συγκρότηση της εν λόγω τριμελούς Επιτροπής από τους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους και από τους μηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύμφωνα με υπ’ αριθ.
πρωτ.15528/7-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
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Συνημμένα σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ.13430/23-4 2015 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης και το υπ’ αριθ. πρωτ.
15528/7-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας – Πολιτικού
Μηχανικού κ. Ανδρέα Τσιγκρή, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ. 13429/23-4 2015 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ. πρωτ.
15654/7-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
των άρθρων 73 & 74 του Ν. 3669/2008, του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/
1987, όπως ανα-διατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/14, του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 και του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/76-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Δ/σης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την διενεργηθείσα κλήρωση ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. για την ανάδειξη ενός Δημ. Συμβούλου ως
Προέδρου της Επιτροπής με την αναπληρωτή του, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1)
Κων/νος Παπακωνσταντίνου & 2) Δημ.Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος
Ομόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
Α) Τον ορισμό ως Πρόεδρου της Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Έργων Οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας » του
κληρωθέντος από την διενεργηθείσα κλήρωση Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδήμαρχο με αναπληρωτή του τον επίσης
Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Μεντζελόπουλο.
Β) Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του έργου: «Κατασκευή Έργων Οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας », προϋπολογισμού 23.905,55€ από τους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους
και από τους μηχανικούς που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ.15528/7-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας και η οποία αποτελείται από τους εξής:
Τακτικά μέλη
1.-Τον κ Θεοφάνη Σταυρόπουλο, Αντιδήμαρχο, Δ.Σ. ,ως Πρόεδρο
2.-Τον κ.Χρήστο Λιοφάγο – δημ. Υπάλληλο, Πολ.Μηχανικό ΤΕ3, ως
μέλος
3.-Τη κα Κωνσταντίνα Ζάχου – δημ. Υπάλληλο, Πολ.Μηχανικό ΤΕ3, ως
μέλος
Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα
1.-Τον κ Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.
2.-Τον κ. Χαράλαμπο Στεφανίδη – δημ. Υπάλληλο, Πολ.Μηχανικό ΠΕ3
3.-Την κα Δέσποινα Ράπτη – δημ. Υπάλληλο, ΠΕ3.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 336/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 337
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλι-
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βαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσίμου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής
έργου «Έκτακτη επισκευή αγροτικού δρόμου για αποκατάσταση βατότητας στη γεώτρηση ύδρευσης Μυρόβρυσης Δ.Ε. Συμπολιτείας».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δωδέκατο (12ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αιγιαλείας – Πολιτικού Μηχανικού κ. Ανδρέα Τσιγκρή, που έχει ως εξής:
«Κύριοι, Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011
Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/Β΄/7-11-2011).
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
5. Το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014.
6. Τα άρθρα 73 & 75 του Ν. 3669/2008.
7. Το άρθρο 199 παρ. 1 Α14 του Ν. 4281/2014 με το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 μετά την έναρξη ισχύος του Ν.
4281/2014 όπου στην παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 ορίζεται η 1-3-2015.
8. Το φάκελο του έργου «Έκτακτη επισκευή αγροτικού δρόμου για
αποκατάσταση βατότητας στη γεώτρηση ύδρευσης Μυρόβρυσης
Δ.Ε. Συμπολιτείας», προϋπολογισμού 7.822,55 €.
9. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
παραλαβής για την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή του παραπάνω έργου
της παρ. 8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισμό μικρότερο του
1.000.000,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3669/2008.
Σας παρακαλούμε όπως σύμφωνα με το τα άρθρα 73 και 74 του
Ν.3669/2008, το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε με
το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
1. Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή
του που θα συμμετέχει στην εν λόγω Επιτροπή με την ιδιότητα
του Προέδρου της.
2. Την συγκρότηση της εν λόγω τριμελούς Επιτροπής από τους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους και από τους μηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύμφωνα με υπ’ αριθ.
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πρωτ. 18483/25-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 17627 / 20-52015 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης και το υπ’ αριθ. πρωτ.
18483/25-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας – Πολιτικού
Μηχανικού κ. Ανδρέα Τσιγκρή, είδε την υπ’ αριθ. πρωτ.17627/20-52015 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ. πρωτ.
18483/25-5-2015 Πρακτικό Κλήρωσης και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 73 & 74 του Ν. 3669/2008, του άρθρου 16 του Π.Δ.
171/ 1987, όπως ανα-διατυπώθηκε με το άρθρο 61 του Ν. 4257/14, του
άρθρου 26 του Ν. 4024/11 και του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης
Δ/σης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και την διενεργηθείσα κλήρωση ανάμεσα στα μέλη του Δ.Σ. για την ανάδειξη ενός Δημ. Συμβούλου
ως Προέδρου της Επιτροπής με την αναπληρωτή του, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1)
Κων/νος Παπακωνσταντίνου & 2) Δημ.Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος, μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασ ί ζ ε ι
Α) Τον ορισμό ως Πρόεδρου της Επιτροπής για την Προσωρινή
Παραλαβή του έργου: «Έκτακτη επισκευή αγροτικού δρόμου για αποκατάσταση βατότητας στη γεώτρηση ύδρευσης Μυρόβρυσης Δ.Ε. Συμπολιτείας » του κληρωθέντος από την διενεργηθείσα κλήρωση Δημοτικό
Σύμβουλο κ.Nικόλαο Θανασούλια, με αναπληρωτή του τον επίσης Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδήμαρχο.
Β) Την συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή του έργου: «Έκτακτη επισκευή αγροτικού δρόμου για αποκατάσταση βατότητας στη γεώτρηση ύδρευσης Μυρόβρυσης Δ.Ε. Συμπολιτείας», προϋπολογισμού 7.822,55 € με ΦΠΑ από τους κληρωθέντες Δημοτικούς Συμβούλους και από τους μηχανικούς που προέκυψαν από τη
διενεργηθείσα κλήρωση σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18483/25-52015 Πρακτικό Κλήρωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου Αιγιαλείας και η οποία αποτελείται από τους εξής:
Τακτικά μέλη
1.-Τον κ Νικόλαο Θανασούλια, Δημοτικό Σύμβουλο, ως Πρόεδρο.
2.-Την κα Κωνσταντίνα Ζάχου – δημ. υπάλληλο, Πολ.Μηχανικό ΤΕ3,
ως μέλος.
3.-Τον κ. Βασίλειο Δρύλλη – δημ. υπάλληλο, Πολ.Μηχανικό ΠΕ3 ,ως
μέλος.
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Αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα
1.-Τον κ Μιχαήλ Κυριακόπουλο, Αντιδήμαρχο, Δ.Σ.
2.-Τον κ. Χρήστο Λιοφάγο,δημ.υπάλληλο, Πολ.Μηχανικό ΤΕ3
3.- Τον κ.Μιχαήλ Αναγνωστόπουλο, δημ.υπαλ/λο, ΠΕ Μηχ/κων
Παρ/γής & Δ/σης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 337/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 374
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Επιστροφή ποσού στον Τσαγκάρη Γεώργιο,
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (50ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. Διακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Mετά τον έλεγχο της υπηρεσίας ο παρακάτω συμπολίτης μας που
με αιτησή του ζητά την επιστροφή χρημάτων για την εγγύηση συμμετοχής σε δημοπρασία του χορτολιβαδίου Μπούρμπουλας Τοπ. Κοιν. Εξοχής για το έτος 2014 που πλήρωσε, θα πρέπει να του επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα:
Τσαγκάρης Γεώργιος του Ανδρέας, με αίτηση του αριθ.15274/6-52015 ζητείται να του επιστραφεί το ποσό των 150,00€ που απέδωσε με το
αριθ.1465/29-5-2014 Σειρά Λ. Διπλότυπο Είσπραξης Δήμου Αιγιαλείας,
λόγω πληρωμής της εγγύησης για την συμμετοχή του στην δημοπρασία
του χορτολιβαδίου Μπούρμπουλας Τοπ. Κοιν. Εξοχής, έτους 2014.
Εισηγούμαι : την επιστροφή ποσού 150,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος μέσω του ΚΑ 80-8261.000 προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015 για την απόδοσή του στο δικαιούχο Τσαγκάρη Γεώργιο του
Ανδρέα ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. Διακοπτού-ΑκράταςΑιγείρας, είδε την αριθ.πρωτ.15274/6-5-2015 αίτηση του Τσαγκάρη Γεωργίου του Ανδρέα, το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά
και έλαβε υπόψη του την αριθ.Π.Α.Υ.Α-490/2015 της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας για την δέσμευση της σχετικής
πίστωσης, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την
συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει την επιστροφή ποσού 150,00€, στον δικαιούχο
κ.Τσαγκάρη Γεώργιο του Ανδρέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω πληρωμής εγγύησης για την συμμετοχή του στην δημοπρασία του
χορτολιβαδίου Μπούρμπουλας Τοπ. Κοιν. Εξοχής, έτους 2014 και την
ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 80-8261.000 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, για την απόδοσή του στον
ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 374/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 375
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Eπιστροφή ποσού λόγω χρέωσης σε άλλη
θέση Παλαιού Νεκροταφείου ΑΙΓΙΟΥ, στην Παπασταύρου Αγγελική,
υπόχρεη των οφειλών Ταφείου στο όνομα Παπασταύρου Σταύρος με
καρτέλα αριθ.: 73716 ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (51ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας
της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας , που έχει ως
εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
Διαπιστώθηκε από την υπηρεσία μας ότι το ταφείο στο όνομα
Παπασταύρου Σταύρος του Παν. (Παπασταύρου Αγγελική), χρεωνόταν
ως κενοτάφειο με ετήσια χρέωση 40,00€, ενώ η σωστή του θέση ευρίσκεται στο Παλαιό Νεκροταφείο ΑΙΓΙΟΥ στη Γ΄ Θέση και το αναλογούν
ετήσιο Πάγιο Τέλος έτους 2014, που του αναλογεί ανέρχεται στο ποσό
των 13,00€.
Σύμφωνα δε με την απόδειξη της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου
Αιγιαλείας, σειρά Θ΄, αριθμός 490/ έτους 2014, είχε καταβληθεί το ποσό
των 40,00 € και επομένως θα πρέπει να επιστραφούν 27,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Εισηγούμαι:
Την επιστροφή ποσού 27,00€ και τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης
ποσού 27,00€ σε βάρος του ΚΑ : 80- 8261.000 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την απόδοσή του στη δικαιούχο σύμφωνα με την
Π.Α.Υ.: αριθ.Α- 323 /2015 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταμένης του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου
Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά, την
αριθ.Π.Α.Υ. Α-323/2015, για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης και
έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 Δ.Κ.Δ
και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα
Αποφασ ί ζ ε ι
Nα εγκρίνει :
α) Την επιστροφή ποσού 27,00€, λόγω χρέωσης σε άλλη θέση
Παλαιού Νεκροταφείου ΑΙΓΙΟΥ, στην Παπασταύρου Αγγελική, υπόχρεη των οφειλών Ταφείου στο όνομα Παπασταύρου Σταύρος με καρτέλα αριθ.: 73716, &
3
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β) Την ψήφιση πίστωσης ποσού 27,00€ σε βάρος του ΚΑ:808261.000 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, για
την απόδοσή του στη ανωτέρω δικαιούχο.Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 375 /2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

4
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 383
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )

2
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή χρεώσεων ύδρευσης (επανέλεγχος
υδρομετρητών κ.λ.π) από τους βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους
της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (59ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει
εισήγηση του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. Συμπολιτείας-Ερινεού, με θέμα: «Διαγραφή χρεώσεων ύδρευσης (επανέλεγχος
υδρομετρητών κ.λ.π) από τους βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους
της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας », που είχε
εκ των προτέρων είχε διανεμηθεί στους αρχηγούς των παρατάξεων του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε.Συμπολιτείας Ερινεού, είδε την υπ’ αριθμ. 115/2015 απόφαση του, τα υπ’ αριθ.πρωτ.
10692 +10696 /6-4-2015 έγγραφα της Επιτροπής Επανεξέτασης, το σχετικό φάκελο με τα συν/να δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.: 1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Τη διόρθωση - διαγραφή των χρεώσεων ύδρευσης (επανέλεγχος υδρομετρητών κ.λ.π) από τους βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους της
Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίες βαραίνουν, λόγω λάθους καταμέτρησης, στους παρακάτω φορολογουμένους :
1. Νικολάρας Ηλίας του …………. αριθμός υδρομέτρου 1786676, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 47067/04-12-2014, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 301/12-11-2014 ποσού 126,00 € συν Φ.Π.Α.
16,38 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 301 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 34,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 4,49 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
2. Οικονόμου Δημήτριος του Γεωργίου, αριθμός υδρομέτρου 19268,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 47171/05-12-2014, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 241/12-11-2014 ποσού 225,00 € συν Φ.Π.Α.
29,25 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 241 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 157,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 20,48 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
3. Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος του Θεοδώρου, αριθμός υδρομέτρου ΒΑ 028162-08, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 47904/11-122014, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 291/12-11-2014 πο3
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σού 284,50 € συν Φ.Π.Α. 36,99 € και χρέωση από τον χρηματικό
κατάλογο 291 /12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 117,50 € συν φ.π.α.
στον κ.α. 4124.004 15,27 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
4. Μουρίκη Παναγιώτη του Μιχαήλ, αριθμός υδρομέτρου 172723, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49268/24-12-2014, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 345,80 € συν Φ.Π.Α.
44,95 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 77,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 10,08 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
5. Κουνάβης Ανδρέας του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 06133734,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49461/29-12-2014, κανονικά χρέωση
του λογαριασμού του.
6. Τουρκομιχάλης Μιχαήλ του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 078963,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49688/30-12-2014, κανονικά χρέωση
του λογαριασμού του και αντικατάσταση του υδρομέτρου του.
7. Πράππα Ζωής του Γεωργίου, αριθμός υδρομέτρου 135869, με την
υπ’ αριθμ. αίτηση της 49683/30-12-2014, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 501,12 € συν Φ.Π.Α.
65,15 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 97,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 12,67 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
8. Δημητρίου Χαράλαμπου του Αθανασίου, αριθμός υδρομέτρου
31999, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49465/29-12-2014, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 296/12-11-2014 ποσού 20,24 € συν
Φ.Π.Α. 2,63 €, γιατί δεν υπάρχει το συγκεκριμένο υδρόμετρο.
9. Δημητρίου Χαράλαμπου του Αθανασίου, αριθμός υδρομέτρου
52007, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49465/29-12-2014, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 296/12-11-2014 ποσού 9,89 € συν
Φ.Π.Α. 1,29 €, γιατί δεν υπάρχει το συγκεκριμένο υδρόμετρο.
10.Δημητρίου Χαράλαμπου του Αθανασίου, αριθμός υδρομέτρου
32008, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49465/29-12-2014, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 296/12-11-2014 ποσού 13,57 € συν
Φ.Π.Α. 1,76 €, γιατί δεν υπάρχει το συγκεκριμένο υδρόμετρο.
11.Δημητρίου Χαράλαμπου του Αθανασίου, αριθμός υδρομέτρου
31999, πάγιο 2014, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 63/2603-2014 ποσού 35,00 € συν Φ.Π.Α. 4,55 €, γιατί δεν υπάρχει το
συγκεκριμένο υδρόμετρο.
12.Δημητρίου Χαράλαμπου του Αθανασίου, αριθμός υδρομέτρου
52007, πάγιο 2014, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 63/2603-2014 ποσού 35,00 € συν Φ.Π.Α. 4,55 €, γιατί δεν υπάρχει το
συγκεκριμένο υδρόμετρο.
13.Δημητρίου Χαράλαμπου του Αθανασίου, αριθμός υδρομέτρου
32008, πάγιο 2014, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 63/2603-2014 ποσού 35,00 € συν Φ.Π.Α. 4,55 €, γιατί δεν υπάρχει το
συγκεκριμένο υδρόμετρο.
4
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14.Καρούζος Αλέξανδρος του Γεωργίου, αριθμός υδρομέτρου 64110978, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49581/30-12-2014, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 224/12-11-2014 ποσού 473,44 € συν
Φ.Π.Α. 61,54 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 224 /1211-2014 στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
7,48 €, λόγω υπερβολικής καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου που πρέπει ν’ αντικατασταθεί.
15.Καπάνταης Στέφανος του Ευστρατίου, αριθμός υδρομέτρου
ΒΑ163498, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49578/30-12-2014, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 242/12-11-2014 ποσού 79,10
€ συν Φ.Π.Α. 10,28 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο
242 /12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 46,00 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 5,98 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
16.Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα του Μιχαήλ, αριθμός υδρομέτρου
8182275, με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 49631/30-12-2014, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 223/12-11-2014 ποσού 150,19 €
συν Φ.Π.Α. 19,52 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 223
/12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 50,60 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 6,58 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
17.Κεπενός Παναγιώτης του Ηλία, αριθμός υδρομέτρου 1387760, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 49779/31-12-2014, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 228/12-11-2014 ποσού 806,08 € συν Φ.Π.Α.
104,79 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 228 /12-112014 στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 7,48
€, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου
το οποίο πρέπει ν’ αντικατασταθεί.
18.Ασπρούκος Σωτήριος του Κωνσταντίνου, αριθμός υδρομέτρου
Κ2599, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 47167/05-12-2014, κανονικά
χρέωση του λογαριασμού του.
19.Τζιλιλής Ανδρέας του Χρήστου, αριθμός υδρομέτρου 068489, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 191/05-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 300/12-11-2014 ποσού 166,80 € συν Φ.Π.Α.
21,69 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 300 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 131,10 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 17,04 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
20.Παπαλεωνιδόπουλος Αναστάσιος του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 00804931, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 208/05-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 322/12-11-2014 ποσού
40,00 € συν Φ.Π.Α. 5,20 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 322 /12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 7,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου το οποίο πρέπει ν’αντικατασταθεί.
21.Λυκουρέντζος Χρήστος του Κωνσταντίνου, αριθμός υδρομέτρου
095167, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 205/05-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 236/12-11-2014 ποσού 270,02 € συν
Φ.Π.Α. 35,10 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 236 /125
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11-2014 στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
7,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
22.Σόγιας Αντώνιος του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 128664, με την
υπ’ αριθμ. αίτηση του 328/07-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 48,50 € συν Φ.Π.Α. 6,31 €
και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 23,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 2,99 €, λόγω
λανθασμένης καταμέτρησης.
23.Βοιδανίδης Πολυχρόνης του Νικολάου, αριθμός υδρομέτρου ΑΕ066412, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 317/07-01-2015, κανονικά
χρέωση του λογαριασμού του.
24.Συργιάννης Βασίλειος του Χρήστου, αριθμός υδρομέτρου ΑΑ006063, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 315/07-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 231/12-11-2014 ποσού 163,50 € συν
Φ.Π.Α. 21,26 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
25.Μπακάλης Χρύσανθος του Γεωργίου, αριθμός υδρομέτρου
1320167397, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 403/08-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 322/12-11-2014 ποσού 41,40
€ συν Φ.Π.Α. 5,39 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 322
/12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 16,10 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 2,09 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
26.Σπηλιωτόπουλος Αντώνιος του Χαραλάμπους, αριθμός υδρομέτρου 009940, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 503/09-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 225/12-11-2014 ποσού
250,10 € συν Φ.Π.Α. 32,51 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 225 /12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 46,00 € συν φ.π.α. στον
κ.α. 4124.004 5,98 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου το οποίο πρέπει ν’ αντικατασταθεί.
27.Βαγενάς Αναστάσιος του Χρήστου, αριθμός υδρομέτρου 202760,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 658/12-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 30,00 € συν Φ.Π.Α.
3,90 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 7,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου το
οποίο το έχει ήδη αντικαταστήσει με το υπ’ αριθμ. υδρόμετρο
1120194692 το έτος 2014.
28.Γκάτσος Αλέξανδρος του Γεωργίου, αριθμός υδρομέτρου
02727515, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 700/12-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 348/14-11-2014 ποσού 709,24 €
συν Φ.Π.Α. 92,20 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 348
/14-11-2014 στον Κ.Α. 2112 16,10 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 2,09 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
29.Χούγιας Χρήστος του Σωτηρίου, αριθμός υδρομέτρου ΒΑ11551909, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 701/12-01-2015, διαγραφή από
τον χρηματικό κατάλογο 291/12-11-2014 ποσού 132,10 € συν
Φ.Π.Α. 17,18 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 291 /126
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11-2014 στον Κ.Α. 2112 13,80 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
1,79 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
30.Τσαμτσούρη Μαρία του Νικολάου, αριθμός υδρομέτρου 101479,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 738/12-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 307/12-11-2014 ποσού 141,00 € συν Φ.Π.Α.
18,33 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 307 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 77,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 10,08 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
31.Φάκος Αναστάσιος του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 001829, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 621/12-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 336/14-11-2014 ποσού 287,45 € συν Φ.Π.Α.
37,37 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 336 /14-11-2014
στον Κ.Α. 2112 43,47 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 5,65 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
32.Φάκου Αγγελική του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 3003503, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση της 622/12-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 337/14-11-2014 ποσού 173,00 € συν Φ.Π.Α.
22,49 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 337 /14-11-2014
στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 7,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου το
οποίο πρέπει ν’ αντικατασταθεί.
33.Σιρινιάν Αθανάσιος του Ματθαίου, αριθμός υδρομέτρου 612725,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 727/12-01-2015, κανονικά χρέωση
του λογαριασμού του.
34.Αποστολίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, αριθμός υδρομέτρου
622996, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 754/12-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 241/12-11-2014 ποσού 73,10 € συν
Φ.Π.Α. 9,50 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 241 /1211-2014 στον Κ.Α. 2112 6,90 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
0,90 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου το οποίο πρέπει ν’ αντικατασταθεί.
35.Νικολουλόπουλος Αργύριος του Αλεξίου, αριθμός υδρομέτρου
159113, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 707/12-01-2015, κανονικά
χρέωση του λογαριασμού του.
36.Νικολουλόπουλος Αργύριος του Αλεξίου, αριθμός υδρομέτρου
003352, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 707/12-01-2015, κανονικά
χρέωση του λογαριασμού του και αντικατάσταση του υδρομέτρου
του.
37.Νικολουλόπουλος Αργύριος του Αλεξίου, αριθμός υδρομέτρου
04731734, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 707/12-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 322/12-11-2014 ποσού 26,35 €
συν Φ.Π.Α. 3,43 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 322
/12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 93,15 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 12,11 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
38.Δημόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, αριθμός υδρομέτρου
1632601, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 743/12-01-2015, διαγραφή
7
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από τον χρηματικό κατάλογο 238/12-11-2014 ποσού 324,40 € συν
Φ.Π.Α. 42,17 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 238 /1211-2014 στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
7,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
39.Ταξιαρχόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου, αριθμός υδρομέτρου
5625, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 885/13-01-2015, κανονικά
χρέωση του λογαριασμού του.
40.Ντόσκας Αργύριος του Αλεξίου, αριθμός υδρομέτρου 06132743,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 866/13-01-2015, κανονικά χρέωση
του λογαριασμού του.
41.Ντόσκας Αργύριος του Αλεξίου, αριθμός υδρομέτρου
1320167082, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 866/13-01-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού του.
42.Ντόσκας Αργύριος του Αλεξίου, αριθμός υδρομέτρου ΑΥ 015522,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 866/13-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 322/12-11-2014 ποσού 139,26 € συν Φ.Π.Α.
18,10 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 322 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 157,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 20,48 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
43.Ροδόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα, αριθμός υδρομέτρου
063252, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 875/13-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 100,06 € συν
Φ.Π.Α. 13,00 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /1211-2014 στον Κ.Α. 2112 77,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
10,08 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
44.Μπάιμπος Αθανάσιος του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου ΒΑ
76045-04, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 903/13-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 137,35 € συν
Φ.Π.Α. 17,86 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /1211-2014 στον Κ.Α. 2112 18,40 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
2,39 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
45.Γάγας Βιολέτας του Γεωργίου, αριθμός υδρομέτρου 643429, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση της 926/13-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 241/12-11-2014 ποσού 194,80 € συν Φ.Π.Α.
25,32 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 241 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 7,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
46.Λουκόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα, αριθμός υδρομέτρου
102256, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1058/14-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 113,17 € συν
Φ.Π.Α. 14,70 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 322 /1211-2014 στον Κ.Α. 2112 158,93 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
20,67 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
47.Σιαβελής Λεωνίδας του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου ΒΑ
115450-09, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1102/14-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 236/12-11-2014 ποσού 588,62
8
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€ συν Φ.Π.Α. 76,52 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο
236 /12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 46,00 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 5,98 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
48.Παντελιά Χριστίνα του Βασιλείου, αριθμός υδρομέτρου 73752, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση της 1060/14-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 193,70 € συν Φ.Π.Α.
25,18 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 46,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 5,98 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
49.Σωτηρόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου ΒΑ
242035, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1196/15-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 224/12-11-2014 ποσού 686,88 € συν
Φ.Π.Α. 89,29 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 224/1211-2014 στον Κ.Α. 2112 97,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
12,68 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
50.Γκρέμος Ηλίας του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 199671, με την
υπ’ αριθμ. αίτηση του 1338/16-01-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού του και αντικατάσταση του υδρομέτρου του.
51.Φαλτάκας Ευθύμιος του Χρήστου, αριθμός υδρομέτρου 101481,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1380/16-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 291/12-11-2014 ποσού 232,70 € συν Φ.Π.Α.
30,25 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 291/12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 46,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 5,98 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
52.Χρυσανθακόπουλος Δημήτριος του Νικολάου, αριθμός υδρομέτρου 000544, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1322/16-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 323/12-11-2014 ποσού 110,51
€ συν Φ.Π.Α. 14,37 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο
323/12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 14,49 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 1,88 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
53.Θεοδώροπουλος Θεόδωρος του Δημήτριου, αριθμός υδρομέτρου
4720809, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1464/19-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 223/12-11-2014 ποσού 60,00 €
συν Φ.Π.Α. 7,80 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο
223/12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 7,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου το οποίο έχει ήδη αντικατασταθεί με το υπ’ αριθμ.Α10C229973 υδρόμετρο.
54.Λατάνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου
……, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1475/19-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 242/12-11-2014 ποσού 51,50 € συν
Φ.Π.Α. 6,70 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 242/1211-2014 στον Κ.Α. 2112 46,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
5,98 €, λόγω χαλασμένου υδρομέτρου(αυτό αφορά η χρέωση) το
οποίο έχει ήδη αντικατασταθεί με το υπ΄ αριθμ.116910 υδρόμετρο.
9

ΑΔΑ: ΩΑΠΩΩ6Χ-Σ07

55.Τριαντόπουλος Ιωάννης του Μιχαήλ, αριθμός υδρομέτρου 561115,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1787/21-01-2015, κανονικά χρέωση
του λογαριασμού του και αντικατάσταση του υδρομέτρου του.
56.Ράπτης Μιχαήλ του Αλεξίου, αριθμός υδρομέτρου C7746, με την
υπ’ αριθμ. αίτηση του 1903/22-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 225/12-11-2014 ποσού 213,30 € συν Φ.Π.Α. 27,73
€ και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 225/12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 75,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 9,75 €, λόγω
λανθασμένης χρέωσης, αντί για αγρόκτημα χρεώθηκε με το τιμολόγιο που αφορά οικίες.
57.Ράπτης Μιχαήλ του Αλεξίου, αριθμός υδρομέτρου 029550, με την
υπ’ αριθμ. αίτηση του 1903/22-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 220,00 € συν Φ.Π.Α. 28,60
€ και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 117,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 15,28 €, λόγω
λανθασμένης καταμέτρησης.
58.Σταθακόπουλος Ιωάννης του Σωτηρίου, αριθμός υδρομέτρου
3003500, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 2087/23-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 337/14-11-2014 ποσού 150,91 €
συν Φ.Π.Α. 19,62 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο
337/14-11-2014 στον Κ.Α. 2112 53,59 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 6,97 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
59.Παλαιολόγου Ειρήνη του Κωνσταντίνου, αριθμός υδρομέτρου
ΒΑ157824, με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 2172/26-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 224/12-11-2014 ποσού 61,20
€ συν Φ.Π.Α. 7,95 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο
224/12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 77,50 € συν φ.π.α. στον κ.α.
4124.004 10,08 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
60.Κυριακόπουλος Μιχαήλ του Χρήστου, αριθμός υδρομέτρου
1120050569, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 2298/27-01-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού του.
61.Κυριακόπουλος Μιχαήλ του Χρήστου, αριθμός υδρομέτρου
1120050571, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 2298/27-01-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού του και αντικατάσταση του υδρομέτρου του.
62.Ξηρός Ιωάννης του Βασιλείου, αριθμός υδρομέτρου 19165, με την
υπ’ αριθμ. αίτηση του 2357/27-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 222/12-11-2014 ποσού 100,00 € συν Φ.Π.Α. 13,00
€ και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 222/12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 7,48 €, λόγω χαλασμένου υδρομέτρου το οποίο πρέπει ν’ αντικατασταθεί.
63.Αγγελόπουλος Αθανάσιος του Φίλιππου, αριθμός υδρομέτρου
2727444, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 2521/28-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 335/14-11-2014 ποσού 57,50 €
συν Φ.Π.Α. 7,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
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64.Σπηλιόπουλος Ζώης του Αναστασίου, αριθμός υδρομέτρου
3009500, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 2593/29-01-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 348/14-11-2014 ποσού 108,30€
συν Φ.Π.Α. 14,08 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
65.Καναβίδης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, αριθμός υδρομέτρου
74857, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 2752/30-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 236/12-11-2014 ποσού 246,00 € συν
Φ.Π.Α. 31,98 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 236/1211-2014 στον Κ.Α. 2112 97,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
12,68 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
66.Κορομηλά Ευσταθία του Μιχαήλ, αριθμός υδρομέτρου 787533, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση της 2867/02-02-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 73,50 € συν Φ.Π.Α.
9,55 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 55,20 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 7,18 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
67.Σπαθή Ιωάννα του Ευαγγέλου, αριθμός υδρομέτρου 5611111, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση της 2868/02-02-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 56,90 € συν Φ.Π.Α.
7,40 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 41,40 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 5,38 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
68.Ανώνυμος Εταιρεία «ΝΤΙΑΛΜΕΤΙΚΑ», αριθμός υδρομέτρου
024022, με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 4017/11-02-2015, κανονικά
χρέωση του λογαριασμού της.
69.Κουνάβης Χρήστος του Νικολάου, αριθμός υδρομέτρου 268833-09,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 4576/17-02-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 219,10 € συν Φ.Π.Α.
28,48 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 9,20 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 1,20 €, λόγω
λανθασμένης καταμέτρησης.
70.Σταθακόπουλος Αθανάσιος του Χαρίλαου, αριθμός υδρομέτρου
1210121315, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 3993/11-02-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού του.
71.Μπένος Γεώργιος του Αντωνίου, αριθμός υδρομέτρου 05-705932,
διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 13/02-06-2011 ποσού 60,00
€ συν προσαυξήσεις λόγω διπλοχρέωσης στη Ροδοδάφνη και στην
Κρήνη. Το παραπάνω ποσό το έχει πληρώσει με τα υπ’ αριθμ. 5169
& 5170/22-08-2011 διπλότυπα είσπραξης.
72.Τσέρος Βασίλειος του Γεωργίου αριθμός υδρομέτρου AG004558-08,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 663/12-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 322/12-11-2014 ποσού 3062,50 € συν Φ.Π.Α.
398,12 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 322 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 337,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 43,88 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
11

ΑΔΑ: ΩΑΠΩΩ6Χ-Σ07

73.Κουνινιώτη Παναγιώτα του Αποστόλου αριθμός υδρομέτρου
03018763 με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 1483/19-01-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 317/12-11-2014 ποσού 62,50 € συν
Φ.Π.Α. 8,13 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
74.Βούλγαρη Κωνσταντίνα του Ευαγγέλου αριθμός υδρομέτρου
1320149594, με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 7330/11-03-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 322/12-11-2014 ποσού 80,00 €
συν Φ.Π.Α. 10,40 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 322
/12-11-2014 στον Κ.Α. 2112 77,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
10,08 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου υδρομέτρου το οποίο ήδη έχει αντικατασταθεί.
75.Πετρόπουλος Αναστάσιος του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 019556,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 7814/16-03-2015, κανονικά χρέωση
του λογαριασμού του.
76.Βαλσαμίδης Νικόλαος του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου 10382,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1809/21-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 223/12-11-2014 ποσού 30,94 € συν Φ.Π.Α.
4,02 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 223 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 355,81 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 46,26 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
76α Βαλσαμίδης Νικόλαος του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου
137721, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1809/21-01-2015, διαγραφή από
τον χρηματικό κατάλογο 223/12-11-2014 ποσού 30,56 € συν Φ.Π.Α.
3,97 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 223 /12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 351,44 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 45,69 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
76β Βαλσαμίδης Νικόλαος του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου
137723, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1809/21-01-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού του.
76γ Βαλσαμίδης Νικόλαος του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου
10381, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 1809/21-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 223/12-11-2014 ποσού 30,36 € συν Φ.Π.Α. 3,95 €
και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 223 /12-11-2014 στον Κ.Α.
2112 349,14 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 45,39 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
77.Κάππα Ελένη του Παντελεήμονα αριθμός υδρομέτρου FA04250808, με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 1697/20-01-2015, διαγραφή από
τον χρηματικό κατάλογο 345/14-11-2014 ποσού 788,50 € συν
Φ.Π.Α. 102,50 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 345 /1411-2014 στον Κ.Α. 2112 77,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
10,08 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
78.Βλάχος Μιλτιάδης του Κωνσταντίνου, αριθμός υδρομέτρου
ΒΑ029908, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 341/07-01-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού του.
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78α Βλάχος Μιλτιάδης του Κωνσταντίνου, αριθμός υδρομέτρου
009160, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 341/07-01-2015, κανονικά χρέωση
του λογαριασμού του.
78β Βλάχος Μιλτιάδης του Κωνσταντίνου, αριθμός υδρομέτρου 06134462, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 341/07-01-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 221/12-11-2014 ποσού 29,40 € συν Φ.Π.Α. 3,82 €
και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 221 /12-11-2014 στον Κ.Α.
2112 34,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 4,49 €, λόγω χαλασμένου
υδρομέτρου και άμεση αντικατάσταση του.
79.Χρυσανθόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, αριθμός υδρομέτρου
033218, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 7351/11-03-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 195,00 € συν
Φ.Π.Α. 25,35 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /1211-2014 στον Κ.Α. 2112 97,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
12,68 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
80.Κουνάβης Μιχαήλ του Σπυρίδωνα, αριθμός υδρομέτρου 78147, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 6980/09-03-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 187,80 € συν Φ.Π.Α. 24,41
€ και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 34,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 4,49 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
81.Δημόπουλος Γεώργιος του Μιχαήλ, αριθμός υδρομέτρου 81406, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 10368/03-04-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 212,84 € συν Φ.Π.Α.
27,67 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 117,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 15,27 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
82.Δημοπούλου Χαρίκλεια του Νικολάου, αριθμός υδρομέτρου 2070,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 10369/03-04-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 323/12-11-2014 ποσού 177,70 € συν Φ.Π.Α.
23,10 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 323 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 130,30 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 16,94 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
83.Γραμματικού Ιωάννα του Βασιλείου αριθμός υδρομέτρου 105916, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση της 9890/31-03-2015, να μη χρεωθεί για την
κατανάλωση έτους 2014 γιατί δεν κατοικείται η οικία που αντιστοιχεί το παραπάνω υδρόμετρο και να αντικατασταθεί άμεσα.
84.Κουνάβης Ανδρέας του Αθανασίου, αριθμός υδρομέτρου 915125, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 6859/06-03-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 226/12-11-2014 ποσού 101,40 € συν Φ.Π.Α. 13,18
€ και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 34,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 4,49 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
85.Θανασούλιας Ανδρέας του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 904255, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 5254/24-02-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 302/12-11-2014 ποσού 359,38 € συν Φ.Π.Α. 54,83
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ΑΔΑ: ΩΑΠΩΩ6Χ-Σ07

€ και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 302 /12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 182,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 15,61 €, λόγω
λανθασμένης καταμέτρησης.
86.Λαζαρίδης Ιωάννης του -, αριθμός υδρομέτρου ΑΒ004226-04, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 5325/24-02-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 223/12-11-2014 ποσού 125,20 € συν Φ.Π.Α. 16,28
€ και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 226 /12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 159,30 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 20,71 €, λόγω
λανθασμένης καταμέτρησης.
87.Παπαντωνοπούλου Αναστασία του Ευαγγέλου αριθμός υδρομέτρου
916086 με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 9148/26-03-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 321/12-11-2014 ποσού 52,50 € συν
Φ.Π.Α. 6,83 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και χαλασμένου
υδρομέτρου το οποίο έχει ήδη αντικατασταθεί με το 1230088551.
88.Ντόβα Νικολέττα του -, αριθμός υδρομέτρου 24293, με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 9891/31-03-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού της.
89.Οικονόμου Νικόλαος του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου 2932, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 4446/16-02-2015, διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 234/12-11-2014 ποσού 243,17 € συν Φ.Π.Α. 31,61
€ και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 234 /12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 85,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 11,12 €, λόγω
λανθασμένης καταμέτρησης.
89α Οικονόμου Νικόλαος του Δημητρίου, αριθμός υδρομέτρου 35142,
το οποίο έχει αντικαταστήσει το 06-134117 υδρόμετρο, με την υπ’ αριθμ.
αίτηση του 4446/16-02-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού του.
90.Ανδριόπουλος Ηλίας του Λεωνίδα, αριθμός υδρομέτρου 99172463,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 2477/28-01-2015, κανονικά χρέωση
του λογαριασμού του.
91.Παπαγιαννοπούλου Κωνσταντίνα του Βασιλείου, αριθμός υδρομέτρου 019556, με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 3072/03-02-2015, κανονικά χρέωση του λογαριασμού της.
92.Κουτρουμπή Κωνσταντίνα του Νικολάου, αριθμός υδρομέτρου 06100244, με την υπ’ αριθμ. αίτηση της 7776/16-03-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 348/14-11-2014 ποσού 144,37 € συν
Φ.Π.Α. 18,77 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 348 /1411-2014 στον Κ.Α. 2112 103,73 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
13,48 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
93.Δαδιώτης Νικόλαος του Βασιλείου, αριθμός υδρομέτρου 6738045,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 7447/12-03-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 241/12-11-2014 ποσού 60,00 € συν Φ.Π.Α.
7,80 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 241 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 57,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 7,48 €, λόγω
λανθασμένης καταμέτρησης.
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94.Σεφέρης Νικόλαος του Γεωργίου, αριθμός υδρομέτρου 159117, με
την υπ’ αριθμ. αίτηση του 9121/26-03-2015, κανονικά χρέωση του
λογαριασμού του.
95.Μπουλούμπασης Ευθύμιος του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 3152,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 9536/30-03-2015, διαγραφή από τον
χρηματικό κατάλογο 312/12-11-2014 ποσού 184,02 € συν Φ.Π.Α.
23,92 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 312 /12-11-2014
στον Κ.Α. 2112 117,50 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 15,28 €,
λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
95α Μπουλούμπασης Ευθύμιος του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου 21921,
με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 9536/30-03-2015, κανονικά χρέωση του
λογαριασμού του.
95β Μπουλούμπασης Ευθύμιος του Ιωάννη, αριθμός υδρομέτρου
98000864, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 9536/30-03-2015, διαγραφή από
τον χρηματικό κατάλογο 312/12-11-2014 ποσού 31,90 € συν Φ.Π.Α.
4,15 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 312 /12-11-2014 στον
Κ.Α. 2112 200,10 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 26,01 €, λόγω χαλασμένου υδρομέτρου και άμεση αντικατάσταση του.
96.Κουνινιώτης Νικόλαος του Σταμάτη, αριθμός υδρομέτρου
96210659, με την υπ’ αριθμ. αίτηση του 8371/19-03-2015, διαγραφή
από τον χρηματικό κατάλογο 236/12-11-2014 ποσού 107,10 € συν
Φ.Π.Α. 13,93 € και χρέωση από τον χρηματικό κατάλογο 236 /1211-2014 στον Κ.Α. 2112 18,40 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
2,39 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
Σημείωση : Σε όλες τις διαγραφές θα γίνει διαγραφή και των προσαυξήσεων ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 383 /2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 384
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων παλαιότερων ετών από τους βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το 60ο έμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει
εισήγηση του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. Συμπολιτείας-Ερινεού, με θέμα : «Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων παλαιότερων ετών από τους βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας», που είχε εκ των
προτέρων διανεμηθεί στους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων .
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Αντιδημάρχου, είδε την υπ’ αριθμ. 116/2015 απόφαση του, τα υπ’
αριθ.πρωτ. 10700& 10717/6-4-2015 έγγραφα της Επιτροπής Επανεξέτασης, το σχετικό φάκελο με τα συν/να δικαιολογητικά και έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις του άρθρου 65 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του
θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2)
Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά
από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Τη διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων παλαιότερων ετών, από τους
βεβαιωτικούς - χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας
του Δήμου Αιγιαλείας, στους παρακάτω αιτούντες:
1. Μελισσαρόπουλος Νικόλαος του Ευσταθίου, διαγραφή ποσού
100€ συν προσαυξήσεις, από τον κατάλογο 9095/2013 για τέλος αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στην
Τ.Κ.Σελιανιτίκων, σύμφωνα με την αριθ. 4276/6/3/2014 διορθωτική έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας ,αφαιρούνται 4,00τ.μ.από το κατάστημα ιδιοκτησίας του ανωτέρω, καθώς αφορούν κατάληψη χώρου όχι από την επιχείρηση του προαναφερθέντος αλλά από
τραπεζοκαθίσματα που τοποθετήθηκαν από πελάτη του ξενοδοχείου.
2. Ευσταθίου Κων/να του Δημητρίου, διαγραφή ποσού 12,80 €
συν προσαυξήσεις, για άρδευση Ροδοδάφνης 2012-2013 , γιατί έχουν διακόψει την άρδευση και δεν θα ξαναποτίσουν.
3. Τσονόπουλος Δήμήτριος του Βασιλείου, διαγραφή ποσού
112,08 € συν προσαυξήσεις, για Τ.Α.Π. ετών 2006-20072008-2009-2010-2011-2012- 2013 στην Τ.Κ.Λόγγου, γιατί το
οικόπεδο έχει πουληθεί σύμφωνα και τα συμβόλαια αγοραπωλησίας τα οποία μας προσκόμισε.
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4. Μπούρης Σωτήριος του Θεοδώρου, διαγραφή ποσού 8,10 €
συν προσαυξήσεις, για Τ.ΑΠ. ετών 2012 - 2013 ,γιατί το συγκεκριμένο οικόπεδο στην Τ.Κ.Λόγγου είναι εκτός οικισμού
σύμφωνα και με τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο μας προσκομίσε.
5. Καλαμίδας Ιωάννης του Δημητρίου, διαγραφή ποσού 44,50 €
συν προσαυξήσεις, για άρδευση από την γεώτρηση έτους
2013 στην Τ.Κ.Λόγγου γιατί πότισε μόνο από το ποτάμι 3
στρέμματα τη συγκεκριμένη αρδευτική περίοδο και χρεώθηκε
από λάθος του υδρονομέα.
6. Σκούντζος Νικόλαος του Κων/νου, διαγραφή ποσού 4,27 €
συν προσαυξήσεις, για Τ.Α.Π.στην Τ.Κ.Λόγγου έτους 2013,
γιατί σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωσή του δεν έχει ούτε είχε
ποτέ οικόπεδο στηνΤ.Κ. Λόγγου.
7. Αντωνοπούλου Βασιλική του Μιχαήλ, διαγραφή ποσού 2,85 €
συν προσαυξήσεις, για Τ.Α.Π. ετών 2011-2012-2013 στην
Τ.Κ.Νεραντζιών, από την καρτέλα 5782 γιατί είναι χρεωμένη
δύο φορές.
8. Μιχαλόπουλος Ευάγγελος του Δημητρίου, διαγραφή ποσού
15,00€ συν προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου στην Δ.Κ.
Ροδοδάφνης, γιατί έχει χρεωθεί δύο φορές για τον ίδιο τάφο.
9. Οικονόμου Πολυξένη του Ιωάννη, διαγραφή ποσού 22,60 €
συν προσαυξήσεις, για πάγιο ύδρευσης έτους 2014 στο αριθ.
033750 υδρόμετρο σε κτήμα στην ΄Αβυθο Ροδοδάφνης το οποίο χρεωνόταν στο όνομα Πουλίτσας Νικόλαος τους Μιχαήλ
γιατί δεν υπάρχει εδώ και χρόνια και έχει αντικατασταθεί από
το αριθ.961164-10 υδρόμετρο το οποίο χρεώνεται για οικία
στο όνομα Οικονόμου Πολυξένη του Ιωάννη, σύμφωνα με τον
υδρομετρητή κ. Ζήση Ιωάννη.
10.Κατσιμπίρης Ιωάννης του Σωτηρίου, διαγραφή ποσού 35,58 €
συν προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης έτους 2013 στην
Δ.Κ.Ροδοδάφνης γιατί δεν ποτίζει.
11.Σερβές Ηλίας του Σπυρίδωνα, διαγραφή ποσού 22,60€ συν
προσαυξήσεις, για πάγιο ύδρευσης έτους 2014 σε κτήμα στην
Τ.Κ. Νεραντζιών στο αριθ. 5197 υδρόμετρο γιατί έχει πληρώσει κα έχει γίνει η διακοπή.12.Σπυρόπουλος Μιχαήλ του Σπύρου, διαγραφή ποσού 15,00€
συν προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου στην Δ.Κ. Ροδοδάφνης, γιατί ο ανωτέρω δεν έχει τάφο στην Ροδοδάφνης ούτε
σε άλλη Τ.Κ. της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου μας.
13.KOTS ALEXANDER, διαγραφή ποσού 15,00€ συν προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου έτους 2014 στην Τ.Κ. Λόγγου
, γιατί πληρώνει η μητέρα του Κουκοπούλου Αγγελική του
Αριστείδη.
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14.Γαστουνιώτη Δήμητρα του Παναγιώτη, διαγραφή ποσού
26,56€ συν προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης Δ.Κ. Ροδοδάφνης έτους 2013 το οποίο χρεώνεται στον Γαστουνιώτη Θεόδωρο του Νικολάου πατέρα της ανωτέρω ο οποίος έχει αποβιώσει, γιατί δεν πότισε σύμφωνα και με τον υδρονομέα
Δ.Κ.Ροδοδάφνης.
15.Καβαγκάς Βσίλειος του Μιχαήλ, διαγραφή ποσού 50,85€ συν
προσαυξήσεις, για πάγιο ύδρευσης έτους 2012 για το αριθ.101193 υδρόμετρο οποίο βρίσκεται σε κτήμα στην
Δ.Κ.Ροδοδάφνης γιατί έχει πληρωθεί. ( απόδειξη είσπραξης Ξ
αριθ.2759/01/06/2012 ).
16.Σταθόπουλος Δημήτριος του Βασιλείου, διαγραφή ποσού
22,60€ συν προσαυξήσεις για πάγιο ύδρευσης έτους 2013 σε
κτήμα στην Τ.Κ.Λόγγου, για το αριθ. 717389 υδρόμετρο, γιατί έχει πληρωθεί με το αριθ. Ξ 3343/18/07/2014 διπλότυπο είσπραξης.
17.Μπουλούμπασης Αρίστος του Παναγιώτη, διαγραφή ποσού
15,00€ συν προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου
Τ.Κ.Λόγγου έτους 2014, γιατί για τον ίδιο τάφο πληρώνει και
ο αδελφός του Καρακόπουλος Δημήτριος.
18.Βασιλείου Αναστάσιος του Γεωργίου, διαγραφή ποσού
632,58€ συν προσαυξήσεις, για το αριθ. 3790424 υδρόμετρο
σε οικία στην Τ.Κ.Τούμπας γιατί η εν λόγω οικία έχει κατεδαφιστεί από έτος 1995 και δεν υπάρχει υδρόμετρο και παροχή νερού σύμφωνα και με την βεβαίωση του Προέδρου της
Τ.Κ.Τούμπας.
19.Πόντος Σωτήρης του Γεωργίου, διαγραφή ποσού 26,70€ συν
προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης έτους 2013 στην Τ.Κ. Λόγγου, γιατί σύμφωνα και με υπεύθυνη δήλωση του υδρονομέα
Τ.Κ.Λόγγου δεν πότισε από το ποτάμι την περασμένη αρδευτική περίοδο.
20.Ζαππής Ανδρέας του Θεοφάνη κληρονόμος του αποβιώσαντος Μπολοβίνη Δημητρίου του Σωτηρίου, διαγραφή ποσού
56,06€ συν προσαυξήσεις, για Τ.Α.Π. έτους 2013 στην
Δ.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί σύμφωνα και με την αριθ. 2607/2013
πράξη αποδοχής κληρονομίας τα ακίνητα για τα οποία είναι
χρεωμένος ο ανωτέρω είναι εκτός οικισμού εκτός από ένα οικόπεδο επιφάνειας 470,11 τ.μ. το οποίο και θα χρεώνεται.
21.Παπανικολόπουλος Κων/νος του Θεόδωρου, διαγραφή ποσού
94,63 € συν φ.π.α. 12,32 € συν προσαυξήσεις, τέλη ύδρευσης
στο αριθ. FB 021014-08 υδρόμετρο το οποίο βρίσκεται σε
κτήμα στην Τ.Κ.Σελιανιτίκων για τα έτη 2011-2012-20132014,γιατί χρεωνόταν για επιχείρηση ενώ είναι κτήμα σύμφωνα και με τον υδρομετρητή κ.Ζήση.
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22.Δαδιώτης Νικόλαος του Βασιλείου, διαγραφή ποσού 29,70 €
συν προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης έτους 2013 στην
Δ.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν πότισε σύμφωνα και με τον υδρονομέα κ.Γιαννόπουλο Χαρίλαο.
23.Χρυσανθόπουλος Παναγιώτης του Ανδρέα ( ΑΦΜ 052050086
), διαγραφή ποσού 82,35€ συν τις προσαυξήσεις, για το αριθ,
137144 υδρόμετρο στην Τ.Κ. Γρηγόρης το οποίο ανήκει στον
Χρυσανθόπουλο Παναγιώτη του Ανδρέα με ΑΦΜ 104694903
και λόγω συνωνυμίας χρεώθηκε ο ανωτέρω και επαναχρέωση
του παραπάνω ποσού στον Χρυσανθόπουλο Παναγιώτη του
Ανδρέα με ΑΦΜ 104694903.
24.Σπυρόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου, διαγραφή ποσού
126,00€ συν τις προσαυξήσεις, για το αριθμ, ΒΑ 106609 υδρόμετρο στην Τ.Κ. Λόγγου λόγω διπλής χρέωσης παγίων
ετών 2009 & 2010.
25.Σπυρόπουλος Βασίλειος του Αθανασίου, διαγραφή ποσού
130,00 € σύν φ.π.α 16,90 € συν τις προσαυξήσεις, για το αριθμ, ΒΑ 106609 υδρόμετρο στην Τ.Κ. Λόγγου λόγω διπλής
χρέωσης παγίων ετών 2012, 2013 & 2014.
26.Τζανετοπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου, διαγραφή ποσού
323,34 € σύν φ.π.α 17,02 € συν τις προσαυξήσεις, για το αριθμ, 16902 υδρόμετρο στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων λόγω λανθασμένης διπλής χρέωσης του παραπάνω υδρομέτρου ετών
2010, 2012 & 2013.
27.Θεοδωρακόπουλος Φίλιππος , διαγραφή ποσού 35,00 € σύν
φ.π.α 4,55€ συν τις προσαυξήσεις, για το αριθμ, 150802 υδρόμετρο στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων λόγω λανθασμένης διπλής
χρέωσης του παραπάνω υδρομέτρου έτους 2013.
28.Παλαιολογόπουλος Ασημάκης του Ανδρέα, διαγραφή ποσού
8,25 € συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στη Δ.Κ.
Ροδοδάφνης γιατί δεν ποτίζει σύμφωνα και με τον υδρονομέα
κ. Γιαννόπουλο Χαρίλη.
29.Μπελοβγένη Ελένη του Ιωάννη , διαγραφή ποσού 149,18 €
συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης, νεκροταφείου στην
Τ.Κ. Κρήνης και Δ.Κ. Ροδοδάφνης από το έτος 2004 έως
2014 γιατί δεν έχει κτήμα ή τάφο και τέλη νεκροταφείου στην
Τ.Κ. Σελιανιτίκων λόγω λανθασμένης διπλής χρέωσης ετών
2011,2012, 2013 & 2014 που έχουν πληρωθεί από την κ. Ιατρούλη Παρασκευή.
30.Μιχαλόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου, διαγραφή ποσού
2,20 € συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στην Τ.Κ.
Γκραίκα γιατί δεν έχει αρδευόμενη έκταση.
31.Κουμπέτσος Παναγιώτης του Αθανασίου, διαγραφή ποσού
5,64 € συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στη Δ.Κ.
Ροδοδάφνης γιατί δεν ποτίζει σύμφωνα και με τον υδρονομέα
κ. Γιαννόπουλο Χαρίλη.
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32.Χριστόπουλος Σωτήρης του Κλεομένη, διαγραφή ποσού
111,69 € συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στη
Δ.Κ. Ροδοδάφνης γιατί δεν ποτίζει σύμφωνα και με τον υδρονομέα κ. Γιαννόπουλο Χαρίλη.
33.Λαμπρόπουλος Νικόλαος του Θεοφάνη, διαγραφή ποσού
14,66 € συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στη Δ.Κ.
Ροδοδάφνης γιατί δεν ποτίζει σύμφωνα και με τον υδρονομέα
κ. Γιαννόπουλο Χαρίλη.
34.Σπυρόπουλος Μιχαήλ, του Σπυρίδωνα, διαγραφή ποσού
142,81 € συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στη
Δ.Κ. Ροδοδάφνης γιατί δεν ποτίζει σύμφωνα και με τον υδρονομέα κ. Γιαννόπουλο Χαρίλη.
35.Σπηλιωτόπουλος Μιχαήλ, του Ιωάννη, διαγραφή ποσού 25,60
€ συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στη Δ.Κ. Ροδοδάφνης γιατί δεν ποτίζει σύμφωνα και με τον υδρονομέα κ.
Γιαννόπουλο Χαρίλη.
36.Μειντανάς Γεώργιος του Λεωνίδα, διαγραφή ποσού 64,68 €
συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στην Τ.Κ. Κρήνης γιατί δεν έχει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με τη βεβαίωση του Προέδρου κ. Κουνάβη Ανδρέα 2/29-10-2014.
37.Χριστοπούλου Ευαγγελία χα Νικολάου, διαγραφή ποσού
35,00 € σύν φ.π.α. 4,55 € συν τις προσαυξήσεις, για το πάγιο
ύδρευσης έτους 2014 υδρομέτρου 0, στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου γιατί δεν υπάρχει σύμφωνα με την αυτοψία του καταμετρητή κ. Ζήση Γιάννη.
38.Ρούβαλης Αναστάσιος του Γεωργίου, διαγραφή ποσού 63,00
€ συν τις προσαυξήσεις, για το πάγιο ύδρευσης έτους 2010
υδρομέτρου ΑΒΟ 015133, στην Τ.Κ. Λάκκας γιατί αντιστοιχεί σε κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία
ηλεκτρικού φλοτέρ, σύμφωνα με τη βεβαίωση του Προέδρου
κ. Αρίστου Παπαλουκόπουλου 47893/11-12-2014.
39.Σταυρόπουλος Δημήτριος του Σταύρου, διαγραφή ποσού
67,00 € συν τις προσαυξήσεις, για τέλη νεκροταφείου ετών
2011, 2012,2013 &, στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων, γιατί χρεώνεται
ενώ τα έχει εξοφλήσει με τα διπλότυπα Ξ 2111/23-06-2011, Ξ
1962/28-05-2012, Ξ 5395/14-08-2013 & Ξ 3567/2014.
40.Σίδερης Βασίλειος του Νικολάου, διαγραφή ποσού 22,29 €
συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στη Δ.Κ. Ροδοδάφνης γιατί δεν έχει αγροτεμάχιο σύμφωνα και με τον υδρονομέα κ. Γιαννόπουλο Χαρίλη.
41.Κακαβά – Θεοδωσιάδου Γλυκερία του Νικολάου, διαγραφή
ποσού 40,00 € σύν φ.π.α. 5,20 € συν τις προσαυξήσεις, για τα
πάγια ύδρευσης ετών 2013 & 2014 υδρομέτρου 007078, στην
Τ.Κ. Σελιανιτίκων γιατί έχουν χρεωθεί δύο φορές σε διαφορετικές καρτέλες με διαφορετική διεύθυνση κατοικίας.
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42.Οικονομόπουλου Δημητρίου του Παναγιώτη, διαγραφή ποσού
283,51 € συν τις προσαυξήσεις (138,92 €), και πληρωμή
100,00 € για κατανάλωση έτους 2010, στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων, γιατί έχει πληρωθεί το έτος 2009, ενώ το έτος 2010 δεν
έγινε μέτρηση κατανάλωσης.
43.Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου, διαγραφή ποσού
58,75 € σύν φ.π.α. 7,64 €, συν τις προσαυξήσεις, για το πάγιο
ύδρευσης & κατανάλωσης έτους 2013 του υδρομέτρου
046178, στη Δ.Κ. Ροδοδάφνης, γιατί ανήκει στην κ. Χρυσανθοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου η οποία και πρέπει να
χρεωθεί.
44.Μπούλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, διαγραφή ποσού 6,52 €
συν τις προσαυξήσεις, για τ.α.π. στη Δ.Κ. Ροδοδάφνης γιατί
το ακίνητο έχει πωληθεί με το υπ’ αριθμ. 8007/30-05-2008
συμβόλαιο στην κ.Νίκη – Ευσταθία Κλουβάτου του Γεωργίου
η οποία και πρέπει να χρεωθεί.
45.Σταγκόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, διαγραφή ποσού 184,67
€ σύν φ.π.α. 23,40 €, συν τις προσαυξήσεις, για το πάγιο ύδρευσης ετών 2012 & 2013 του υδρομέτρου 697648, στη Δ.Κ.
Ροδοδάφνης, καθώς κατάσταση Δ.Ε.Η. Οκτωβρίου 2012 γιατί
από 30-05-2011 έχει αφήσει το κατάστημα (έγγραφο Δ.Ο.Υ.
Αιγίου 214/08-06-2011) το οποίο περιήλθε στον κ. Βασιλακόπουλο Πέτρο ο οποίος και πρέπει να χρεωθεί.
46.Καλόγηρος Αιμίλιος του Ευαγγέλου, διαγραφή ποσού 260,00
€ σύν φ.π.α. 33,80 €, συν τις προσαυξήσεις, για το πάγιο ύδρευσης ετών 2013 & 2014 του υδρομέτρου ΑΒ003412, στην
Τ.Κ. Λόγγου, γιατί από 12-02-2013 έχει αφήσει το κατάστημα
(έγγραφο Δ.Ο.Υ. Αιγίου 116/27-02-2013) το οποίο περιήλθε
στην κ. Στούμπου Θεώνη – Παναγιώτα του Χρήστου η οποία
και πρέπει να χρεωθεί.
47.Παντελή Ελευθερία Αθανασίου, διαγραφή ποσού 376,00 €
σύν φ.π.α. 16,90 €, συν τις προσαυξήσεις, για το πάγιο ύδρευσης ετών 2008,2009,2010,2011,2012,2013 & 2014 του υδρομέτρου ΒΑ230391, στην Τ.Κ. Λόγγου, γιατί διπλοχρεώνεται
και στη μητέρα της Χαρίκλεια Παντελή συζ. Αθανασίου.
48.Χρυσανθόπουλος Χαράλαμπος του Μιχαήλ, διαγραφή ποσού
1232,49 €, συν τις προσαυξήσεις, για τα πάγια ύδρευσης έτους 2008 των υδρομέτρων 18619 (ανύπαρκτο),
210181,1399,3797, στην Τ.Κ. Δημητροπούλου, γιατί δεν οφείλει σύμφωνα με υπογεγραμμένο έγγραφο από το λογιστήριο του τέως Δήμου Συμπολιτείας.
49.Σταθακόπουλος Σωτήριος του Γεωργίου ,διαγραφή ποσού
52,63 € συν τις προσαυξήσεις, για τα τέλη άρδευσης στη Δ.Κ.
Ροδοδάφνης και στις Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου & Κρήνης
γιατί δεν έχει αρδευόμενα κτήματα σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των Προέδρων κ.κ. Ανδριόπουλου Παναγιώτη
8
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16/45200/21-11-2014, Γκίκα Κωνσταντίνου 10/45200/21-112014 και Κουνάβη Ανδρέα 6/24-11 -2014.
50.Σπυρόπουλος Δημήτριος του Σπυρίδωνα, διαγραφή ποσού
35,00 € συν προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου έτους
2013 & 2014 στην Τ.Κ. Νεραντζιών, γιατί ο ανωτέρω δεν έχει
τάφο στις Νεραντζιές ούτε σε άλλη Τ.Κ. της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου μας και να χρεωθεί στον συνώνυμό του
Σπυρόπουλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα με α.φ.μ. 025206909.
51.Κληρονόμοι Ρούβαλης Αγγελικής, διαγραφή ποσού 257,75 €
συν προσαυξήσεις, για τέλη Νεκροταφείου από το έτος 2005
στη Δ.Κ. Ροδοδάφνης, γιατί δεν έχουν τάφο στο κοιμητήριο
στη Ροδοδάφνη (βεβαίωση Προέδρου της Δ.Κ.) και τέλη άρδευσης στην Τ.Κ. Κρήνης από το έτος 2003 γιατί δεν έχουν
αγρόκτημα ή άλλο ακίνητο, (βεβαίωση Αντιδημάρχου Δ.Ε.
Συμπολιτείας).
52.Χαραλαμποπούλου Αικατερίνη του Ιωάννη, διαγραφή ποσού
149,67 € συν προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2033 2006 στην Τ.Κ. Κρήνης γιατί η ανωτέρω δεν έχει ακίνητο ή
ακίνητα στην Τ.Κ. σύμφωνα και με τη βεβαίωση του Προέδρου της Τ.Κ. 12830/22-04-2015.
Σημείωση : Σε όλες τις διαγραφές των χρεώσεων θα γίνει διαγραφή και των προσαυξήσεων ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 384/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 385
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )

2
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή χρεώσεων από τους βεβαιωτικούς
- χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού του Δήμου
Αιγιαλείας ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (61 ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. Συμπολιτείας-Ερινεού, με θέμα : «Διαγραφή χρεώσεων από τους βεβαιωτικούς
- χρηματικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού του Δήμου
Αιγιαλείας », που είχε εκ των προτέρων διανεμηθεί στους αρχηγούς των
παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. ΣυμπολιτείαςΕρινεού, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 Δ.Κ.Δ
και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης , ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα
Αποφασ ί ζ ε ι
Τη διαγραφή χρεώσεων από τέλη ύδρευσης, άρδευσης και νεκροταφείου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους οικονομικού έτους 2014,
της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού που χρεώθηκαν εκ παραδρομής, στους
παρακάτω φορολογουμένους:
1. Τζανέτου Ευαγγελία του Ανδρέα να διαγραφεί από τα πάγια
2014-2015 μαζί με το Φ.Π.Α. στη περιοχή ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ Καμαρών διότι δεν πήρε ποτέ την παροχή.
2. Γιαννακοπούλου Μαρία του Κων/νου να διαγραφεί από τέλη
ύδρευσης από το 2015 στις Καμάρες διότι η οικία της απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίστηκε.
3. Κόκκινος Γεώργιος του Αριστείδη να διαγραφεί από ένα τέλος Νεκροταφείου στις Καμάρες 2014-2015 διότι εκ παραδρομής έχει χρεωθεί με δύο τέλη Νεκροταφείου στο ίδιο Δ/Δ.
4. Κάντζαρης Χρήστος του Αθανασίου να διαγραφεί από ένα
τέλος Νεκροταφείου2014-2015 στο Σαλμενίκο διότι εκ παραδρομής έχει χρεωθεί δύο τέλη στο ίδιο Δ/Δ.
5. Κανάγια Μαρία του Θεοδώρου να διαγραφεί από πάγια
2014-2015 με το Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα το υπ. Αρίθ.
000054 υδρόμετρο-το οποίο είναι πλασματικό-διότι έχει χρεωθεί δύο παροχές ενώ έχει μία.
6. Βέτση Παρασκευή του Δημητρίου να διαγραφεί από μία παροχή ύδρευσης σε οικόπεδο στο Λαμπίρι-Ζήριας για τα πάγια
3
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2014-2015 με το Φ.Π.Α. διότι έχει πληρώσει διακοπή της παραπάνω παροχής.
7. Σανδραβέλης Βασίλειος του Δημητρίου να διαγραφεί από τέλη βοσκής στο Σαλμενίκο από το έτος 2008 μέχρι και το έτος
2011 ποσού 313,60 ευρώ μαζί με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις μέχρι σήμερα διότι από το 2006 εργάζεται σε ιδιωτική
εταιρεία, έχει ΙΚΑ και δεν εξασκούσε το επάγγελμα του αγρότη .
8. Φιλιππής Νικόλαος του Κων/νουνα διαγραφεί από τέλη Νεκροταφείου2014-2015 στο Δ/Δ Αρραβωνίτσας διότι δεν έχει
τάφο.
9. Δημόπουλος Σπυρίδων του Ζήσιμου να διαγραφεί από τέλη
Νεκροταφείου 2013-2015 στο Δ/Δ Καμαρών διότι δεν έχει
τάφο.
10.Μπαρμπούνη-Σπηλιωτοπούλου Βασιλική του Ιωάννη διαγραφή από τέλη Νεκροταφείου στις Καμάρες για 2014-2015 διότι
δεν έχει τάφο και χρεώθηκε εκ παραδρομής για πρώτη φορά.
11.Καλύβας Αντώνιος του Κων/νου διαγραφή από τέλη Νεκροταφείου στις Καμάρες από το 2015 διότι δεν έχει τάφο στο
παραπάνω Δ/Δ.
12.Καλκανίδης Κων/νος του Δημητρίου διαγραφή μιάς παροχής
ύδρευσης από το 2015 και συγκεκριμένα το υπ.αρίθ. 747647
υδρόμετρο διότι το αγρόκτημα στο οποίο ήταν απαλλοτριώθηκε από την ΤΡΕΝΟΣΕ.
13.Φωτόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου διαγραφή μιας παροχής ύδρευσης από πάγια 2014-2015 στο Λαμπίρι-Ζήριας και
συγκεκριμένα του υπ.αρίθ. 99/426845 υδρομέτρου διότι έχει
πληρώσει διακοπή της παραπάνω παροχής.
14.Πετράκης Γεώργιος του Δημοσθένη διαγραφή από το όνομά
του των τελών ύδρευσης από το 2011 μέχρι σήμερα για το υπ.
Αρίθ 054954 υδρόμετρο στο Λαμπίρι-Ζήριας-πάγια, Φ.Π.Α.,
προσαυξήσεις, κατανάλωση- διότι από τον Νοέμβριο του
2010 δεν διατηρεί πλέον την επιχείρησή του στη συγκεκριμένη θέση και αντί αυτού να χρεωθεί η Πασχάλη Σοφία η οποία
τον αντικατέστησε και διατηρεί την επιχείρηση.
15. Σπυρόπουλος Νικόλαος του Χρήστου διαγραφή μιας παροχής
ύδρευσης στη Ζήρια με αριθ. Υδρ. 969218/00 από το 2009
μέχρι σήμερα μαζί με τις προσαυξήσεις διότι αυτό το υδρόμετρο δεν υπάρχει και το ακίνητο ανήκει στην κόρη του Σπυροπούλου-Παπαδοπούλου Χαρίκλεια και έχει πάρει νέα παροχή
ύδρευσης από το 2008 με αρίθ. Υδρομέτρου 188376.
16. Σπανάκος Γεώργιος του Ιωάννη αλλαγή του υπ. Αρίθ. 05701206 υδρομέτρου από ύδρευση σε άρδευση στον Νέο Ερινεό διότι ενώ έχει πληρώσει κσι έχει πάρει την υπ.αρίθ.
5425/29-12-2010 άδεια παροχής άρδευσης από τον πρώην
Δήμο Ερινεού εκ παραδρομής έχει χρεωθεί για τα έτη 2013-
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2015 τα τέλη ύδρευσης αντί για τέλη άρδευσης. Να γίνει αλλαγή και να χρεωθεί για τα έτη 2013-2015 το πάγιο άρδευσης
που ισχύει χωρίς προσαυξήσεις.
17.Αργυροπούλου Βασιλική του Γεωργίου διαγραφή του
υπ.αρίθ. 07-010184 υδρομέτρου από πάγια κ.λ.π. για το 2015
στην οικία της στις Καμάρες διότι χρεώνεται για το υπ. Αρίθ.
010184 υδρόμετρο που είναι το ίδιο με το παραπάνω.
18. Φλωράκης Περικλής του Πέτρου διαγραφή του υπ.αρίθ.
517943 υδρομέτρου από πάγια κ.λ.π. από το 2009 μέχρι σήμερα, μαζί με τις προσαυξήσεις, διότι το παραπάνω υδρόμετρο δεν του ανήκει.
19. Παπανικολάου Παναγιώτης του Νικολάου να διαγραφεί από
τέλη ύδρευσης 2014-2015 στον Νέο Ερινεό για το υπ. Αρίθ.
794517 υδρόμετρο και να μη ξαναχρεωθεί πλέον διότι η οικία
του απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίστηκε για την κατασκευή
της Νέας Εθνικής Οδού.
20. Παπανικολάου Σπυρίδων του Νικολάου να διαγραφεί από τέλη ύδρευσης 2014-2015 στον Νέο Ερινεό για το υπ. Αρίθ.
794507 υδρόμετρο και να μη ξαναχρεωθεί πλέον διότι η οικία
του απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίστηκε για την κατασκευή
της Νέας Εθνικής Οδού.
21. Λαλιώτης Απόστολος του Κων/νου να διαγραφεί από τέλη
ύδρευσης 20142015 στον Νέο Ερινεό για το υπ. Αρίθ. 3357
υδρόμετρο και να μη ξαναχρεωθεί πλέον διότι η οικία του απαλλοτριώθηκε και κατεδαφίστηκε για την κατασκευή της
Νέας Εθνικής Οδού.
22.Καραδημητρόπουλος Αναστάσιος του Ηλία διαγραφή τελών
από το 2009 μέχρι σήμερα για μία παροχή ύδρευσης στο Άνω
Σαλμενίκο και μία παροχή άρδευσης στο Σαλμενίκο διότι
σύμφωνα και με την διαβεβαίωση του Προέδρου της Τοπικής
Κοινότητας Σαλμενίκου ουδέποτε κατείχε τις παραπάνω παροχές.
23. Τσάπανος Βασίλειος του Σοφοκλή διαγραφή τελών ύδρευσης
έτους 2014-2015 και να μη ξαναχρεωθεί πλέον διότι έχει πληρώσει για την διακοπή της παραπάνω παροχής.
24.Τσέλος Στέφανος του Αθανασίου διαγραφή τελών ύδρευσης
από το 2012 μέχρι σήμερα για το υπ. Αρίθ. 000073 υδρόμετρο
στην Ακονιά Καμαρών και να μη ξαναχρεωθεί διότι το υδρόμετρο αυτό δεν του ανήκει.
25. Ψαριάδης Κωνσταντίνος διαγραφή τελών Νεκροταφείου στις
Καμάρες για τα έτη 2012-2015 διότι δεν είχε τάφο στο παραπάνω Δ/Δ.
26. Στεφόπουλος Αναστάσιος του Στέφανου διαγραφή τελών
Νεκροταφείου στις Καμάρες έτους 2013-2014 διότι δεν έχει
τάφο .
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27.Κιτσάτης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου διαγραφή τελών Νεκροταφείου στις Καμάρες για τα έτη 2012-2015 διότι δεν έχει
τάφο.
28. Χαιδεμένος Πέτρος του Παναγιώτη διαγραφή τελών Νεκροταφείου στις Καμάρες για το έτος 2013 διότι δεν έχει τάφο.
29. Μπαβιόλης Παναγιώτης του Αθανασίου διαγραφή τελών Νεκροταφείου στις Καμάρες για το έτος 2013 διότι δεν έχει τάφο.
30. Κανάγια Ευτυχία του Γεωργίου διαγραφή τελών Νεκροταφείου στις Καμάρες για τα έτη 2013-2014-2015 διότι δεν έχει
τάφο.
31.Σανδραβέλης Νικόλαος του Παντελή διαγραφή τελών Νεκροταφείου στις Καμάρες για το έτος 2013 διότι δεν έχει τάφο.
32.Ανάγνου Αλέξανδρος του Νικολάου διαγραφή τελών ύδρευσης έτους 2014-2015 και να μη ξαναχρεωθεί πλέον διότι έχει
πληρώσει για την διακοπή της παραπάνω παροχής.
33.Κουτσόγιωργας Δημήτριος του Αγαμέμνων διαγραφή τελών
ύδρευσης έτους 2014-2015 και να μη ξαναχρεωθεί πλέον διότι
έχει πληρώσει για την διακοπή της παραπάνω παροχής.
34.Δημητρακοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη για το υπ.αρίθ
696581 υδρόμετρο στη Ζήρια να μη ξαναχρεωθεί πλέον διότι
έχει πληρώσει για την διακοπή της παραπάνω παροχής. Την
παραπάνω παροχή πλήρωνε ο ενοικιαστής Μίχαλος Δημήτριος του Ηλία ο οποίος απεβίωσε. Διαγραφή για τα έτη 20142015.
35.Λαλιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου διαγραφή από μία παροχή άρδευσης στη θάση Αγ.Θεόδωροι Αρραβωνίτσας διότι
σύμφωνα και με την διαβεβαίωση του Προέδρου της Τοπικής
Κοινότητας ουδέποτε κατείχε την παραπάνω παροχή.
36.Μερκούρης Σπυρίδων του Αριστείδη διαγραφή ποσού 72,50
ευρώ για την κατανάλωση ύδρευσης 2011-2012 διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής.
37.Λούπης Παναγιώτης του Γεωργίου,κάτοικος Ζήριας, διαγραφή από μια παροχή άρδευσης2 013-2015 στην Αρραβωνίτσα
διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής και δεν έχει εκεί παροχή.
38.Τσάκωνας Κωνσταντίνος του Γεωργίου διαγραφή τελών άρδευσης 2013-2014-2015 στο Σαλμενίκο διότι είναι αδύνατη η
άρδευση στο συγκεκριμένο σημείο λογω υψομετρικής διαφοράς και δεν αρδεύεται σύμφωνα και με την διαβεβαίωση του
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας.
39.Βλάσσης Αριστομένης του Παναγιώτη διαγραφή τελών Νεκροταφείου 2014-2015 στην Αρραβωνίτσα διότι δεν έχει τάφο.
40. Κουτσοχέρα Γεωργία του Κων/νου αλλαγή χρέωσης παγίου
για το 2013 και 2014και 2015 από αγρόκτημα σε οικία –διότι
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έχει σπίτι εκεί- και αλλαγή χρέωσης συντελεστών κατανάλωσης 2011-2012-2013-2014 και να χρεωθεί αναλόγως.
41.Γιούπη Σοφία του Χαραλάμπους Κωδ. Παροχής 2368, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 80/26-06-2013 ποσού 162,00 € συν φ.π.α. 21,06 € & 84/27-06-2013 ποσού
162,00 € συν Φ.Π.Α. 21,06 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
20,00 € (πάγιο) συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 2,60 €, Συνολική πληρωμή 22,60 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης
προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
42. Στασινού Αμαλία χα Σπυρίδωνος Κωδ. Παροχής 1749, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-7-2013 ποσού
854,80 € συν φ.π.α. 111,12 € & 77/26-6-2013 ποσού 714,80 € συν
Φ.Π.Α. 92,92 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112 140,00 € συν φ.π.α.
στον κ.α. 4124.004 18,20 €, Συνολική πληρωμή 158,20 €, λόγω
χαλασμένου υδρομέτρου το οποίο πρέπει να αντικατασταθεί και οι
υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις
προσαυξήσεις τους.
43 Τσατσάνης Μιχαήλ του Κωνσταντίνου Κωδ. Παροχής 2176,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-7-2013 ποσού 2082,60 € συν φ.π.α. 270,74 € & 77/26-6-2013 ποσού
1363,70 € συν Φ.Π.Α. 177,28 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
720,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 93,60 €, Συνολική
πληρωμή 813,60 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και οι
υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις
προσαυξήσεις τους.
44.Τριάντου Αθηνά του Γεωργίου Κωδ. Παροχής 3844, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 78/26-06-2013
ποσού 24,00 € συν φ.π.α. 3,12 € & 89/27-06-2013 ποσού
24,00 € συν Φ.Π.Α. 3,12 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
35,00 € (πάγιο) συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 4,55 €, Συνολική πληρωμή 39,55 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης
προηγούμενων χρόνων, και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
45.Γιαβής Γεώργιος του Σωτηρίου Κωδ. Παροχής 6639, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 78/26-06-2013
ποσού 782,40 € συν φ.π.α. 101,71 € & 89/27-06-2013 ποσού 582,40 € συν Φ.Π.Α. 75,71 € και χρέωση στον Κ.Α.
2112 200,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 26,00 €, Συνολική πληρωμή 226,00 €, λόγω λανθασμένης κατανάλωσης.
46.Κόρδας Γεώργιος του Κωνσταντίνου Κωδ. Παροχής 86, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 76/26-06-2013
ποσού 1499,20 € συν φ.π.α. 194,90 € & 82/27-06-2013 ποσού 1010,40 € συν Φ.Π.Α. 131,35 € και χρέωση στον Κ.Α.
2112 490,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 63,70€, Συ7
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νολική πληρωμή 553,70 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο
ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
47.Φωτόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου Κωδ. Παροχής
1822, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-72013 ποσού 331,40 € συν φ.π.α. 43,08 € & 77/26-6-2013
ποσού 330,30 € συν Φ.Π.Α. 42,94 € και χρέωση στον Κ.Α.
2112 20,00 € (πάγιο) συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 2,60 €,
Συνολική πληρωμή 22,60 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο
ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
48.Αντωνόπουλος Ανδρέας του Χρήστου Κωδ. Παροχής 1850,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-7-2013
ποσού 542,60 € συν φ.π.α. 70,54 € & 77/26-6-2013 ποσού
261,50 € συν Φ.Π.Α. 34,00 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
280,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 36,40 €, Συνολική
πληρωμή 316,40 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και οι
υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με
τις προσαυξήσεις τους.
49.Νικολάου Απόστολος του Αθανασίου Κωδ. Παροχής 3796,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-7-2013
ποσού 945,20 € συν φ.π.α. 122,88 € & 77/26-6-2013 ποσού
632,20 € συν Φ.Π.Α. 82,19 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
313,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 40,69 €, Συνολική
πληρωμή 353,69 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και οι
υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με
τις προσαυξήσεις τους.
50.Καναλουπίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη Κωδ. Παροχής
2119, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-72013 ποσού 1162,00 € συν φ.π.α. 151,06 € & 77/26-6-2013
ποσού 872,00 € συν Φ.Π.Α. 113,36 € και χρέωση στον Κ.Α.
2112 290,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 37,70 €, Συνολική πληρωμή 327,70 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν
κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
51.Μπούρδος Δημήτριος του Γεωργίου Κωδ. Παροχής 1566,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-7-2013
ποσού 382,00 € συν φ.π.α. 49,66 € & 77/26-6-2013 ποσού
142,00 € συν Φ.Π.Α. 18,46 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
240,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 31,20 €, Συνολική
πληρωμή 271,20 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
52. Νικολάου Χρήστος του Αθανασίου κωδ. Παροχής 3015, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-7-2013 ποσού 182,00 € συν φ.π.α. 23,66 € & 77/26-6-2013 ποσού
8
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142,00 € συν Φ.Π.Α. 18,46 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
40,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 5,20 €, Συνολική
πληρωμή 45,20 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
53.Αδαμοπούλου Βασιλική του Γεωργίου κωδ. Παροχής 3692,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-7-2013
ποσού 276,40 € συν φ.π.α. 35,93 € & 77/26-6-2013 ποσού
107,50 € συν Φ.Π.Α. 13,98 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
170,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 22,10 €, Συνολική
πληρωμή 192,10 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
54.Παπανικολόπουλος Άγγελος του Ιωάννη Κωδ. Παροχής
442, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 81/26-62013 ποσού 370,00 € συν φ.π.α. 48,10 € & 75/26-6-2013
ποσού 210,00 € συν Φ.Π.Α. 27,30 € και χρέωση στον Κ.Α.
2112 160,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 20,80 €, Συνολική πληρωμή 180,80 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο
ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
55.Ξυλιάς Άγγελος του Θεοδώρου Κωδ. Παροχής 561, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 81/26-6-2013 ποσού
288,50 € συν φ.π.α. 37,51 € & 75/26-6-2013 ποσού 288,50 €
συν Φ.Π.Α. 37,51 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112 20,00 €
(πάγιο) συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 2,60 €, Συνολική
πληρωμή 22,60 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
56. Ξυλιάς Άγγελος του Θεοδώρου Κωδ. Παροχής 429, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 81/26-6-2013 ποσού 389,20 €
συν φ.π.α. 50,60 € & 75/26-6-2013 ποσού 229,20 € συν Φ.Π.Α. 29,80 €
και χρέωση στον Κ.Α. 2112 160,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004
20,80 €, Συνολική πληρωμή 180,80 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης
προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
57.Μιχαλόπουλος Παναγιώτης του Ανδρέα Κωδ. Παροχής 409,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 81/26-6-2013
ποσού 209,00 € συν φ.π.α. 27,17 € & 75/26-6-2013 ποσού
49,00 € συν Φ.Π.Α. 6,37 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
160,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 20,80 €, Συνολική
πληρωμή 180,80 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
58. Κορμπάκη Ευγενια του Δημητρίου Κωδ. Παροχής 3406,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 78/26-06-2013
9
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ποσού 92,40 € συν φ.π.α. 12,01 € & 89/27-06-2013 ποσού
12,40€ συν Φ.Π.Α. 1,61 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
80,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 10,40 €, Συνολική
πληρωμή 90,40 €, λόγω λανθασμένης χρέωσης των προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις τους.
59.Σταυροπούλου Αλεξάνδρα του Ιωάννη Κωδ. Παροχής 174,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 76/26-06-2013
ποσού 1950,40 € συν φ.π.α. 253,55 € & 82/27-06-2013 ποσού 1359,20 € συν Φ.Π.Α. 176,70 € και χρέωση στον Κ.Α.
2112 590,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 76,70 €, Συνολική πληρωμή 666,70 €, λόγω χαλασμένου υδρομέτρου το
οποίο πρέπει να αντικατασταθεί και οι υπόλοιπες χρεώσεις
στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις
τους.
60.Κοσμοπούλου Παναγιώτα του Γεωργίου Κωδ. Παροχής
1419, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-72013 ποσού 318,50 € συν φ.π.α. 41,41 € & 77/26-6-2013
ποσού 198,50 € συν Φ.Π.Α. 25,81 € και χρέωση στον Κ.Α.
2112 120,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 15,60 €, Συνολική πληρωμή 135,60 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο
ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις.
61.Διαμαντοπούλου Κωνσταντίνα του Πέτρου Κωδ. Παροχής
1299, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-72013 ποσού 1654,00 € συν φ.π.α. 215,02 € & 77/26-6-2013
ποσού 1214,00 € συν Φ.Π.Α. 157,82 € και χρέωση στον
Κ.Α. 2112 440,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 57,20 €,
Συνολική πληρωμή 497,20 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις
στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις.
62.Πετροπούλου Μαρία του Θεοδώρου Κωδ. Παροχής 2777,
διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/4-7-2013
ποσού 964,00 € συν φ.π.α. 125,32 € & 77/26-6-2013 ποσού
524,00 € συν Φ.Π.Α. 68,12 € και χρέωση στον Κ.Α. 2112
440,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 57,20 €, Συνολική
πληρωμή 497,20 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις.
63.Κωνσταντίνου – Καφέζα Αναστασία του Χρήστου Κωδ.
Παροχής 3374, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους
91/4-7-2013 ποσού 312,50 € συν φ.π.α. 40,63 € & 77/26-62013 ποσού 152,50 € συν Φ.Π.Α. 19,83 € και χρέωση στον
Κ.Α. 2112 160,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 20,80 €,
Συνολική πληρωμή 180,80 €, λόγω λανθασμένης καταμέ10
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τρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις
στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις.
64.Καραθανασόπουλος Δήμος του Κωνσταντίνου Κωδ. Παροχής 1365, διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους 91/47-2013 ποσού 1111,60 € συν φ.π.α. 144,51 € & 77/26-62013 ποσού 972,80 € συν Φ.Π.Α. 126,46 € και χρέωση στον
Κ.Α. 2112 140,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 18,20 €,
Συνολική πληρωμή 158,20 €, λόγω λανθασμένης καταμέτρησης προηγούμενων χρόνων και οι υπόλοιπες χρεώσεις
στο ειδοποιητήριο ισχύουν κανονικά με τις προσαυξήσεις.
65.Καρράς Ηλίας του Πέτρου Κωδ. Παροχής - χρέωση στον
Κ.Α. 2112 80,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 10,40 €,
Συνολική πληρωμή 90,40 €, λόγω λανθασμένης εκτίμησης
της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων υπερβολικής χρέωσης προηγούμενης αίτησής του .
66. Τουλγαρίδης Θεόδωρος του Φωτίου διαγραφή ποσού
3.214,19 Ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση
2011-2012, και να πληρώσει 1.200,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. ,
τα οποία έχει ήδη καταβάλει, λόγω λανθασμένων μετρήσεων
των προηγουμένων ετών.
67. Αντζουλάς Βασίλειος του Παναγιώτη διαγραφή ποσού
261,65 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2011-2012
λόγω λανθασμένων μετρήσεων.
68. Παπαδόπουλος Παναγιώτης του Λουκά διαγραφή ποσού
438,66 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2013 και να
πληρώσει 38,99 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. διότι το υδρόμετρό του είναι
ανενεργό και να το αντικαταστήσει άμεσα.
69. Δαβίλας Γεώργιος του Αποστόλου α) για το υπ. Αρίθ.
2174 υδρόμετρο στον Νέο Ερινεό διαγραφή ποσού 61,08 ΕΥΡΩ με
το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2013 και β) για το υπ. Αρίθ.
424693 υδρόμετρο στο ίδιο Δ/Δ διαγραφή ποσού 150,40 ΕΥΡΩ με
το Φ.Π.Α. και να χρεωθεί με το ποσόν των 20,80 ΕΥΡΩ με το
Φ.Π.Α.
70. Γκυπάλη Παναγούλα του Χαραλάμπους διαγραφή ποσού
154,24 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2013 στον Νέο
Ερινεό, και χρέωση 31,19 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. λόγω λανθασμένης
μέτρησης το 2012.
71. Γιαννόπουλος Ανδρέας του Αλεξίου διαγραφή ποσού
190,07 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2013 στον Νέο
Ερινεό και να χρεωθεί 44,18 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. λόγω λανθασμένης μέτρησης το 2012.
72. Πασχάκης Ανδρέας του Περικλή διαγραφή ποσού 215,94
ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2013 στις Καμάρες και
χρεωθεί 31,19 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. λόγω λανθασμένων μετρήσεων
των προηγουμένων ετών.
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73. Νικήτα Αναστασία του Φωτίου διαγραφή ποσού 533,34
ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. για το υπ. Αρίθ. 141474 υδρόμετρο στις Καμάρες και να χρεωθεί 51,98 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. λόγω λανθασμένης μέτρησης το 2012.
74. Κυριακόπουλος Απόστολος του Κων/νου διαγραφή ποσού 28,07 ΕΥΡΩ για την κατανάλωση 2013 με το Φ.Π.Α. και να
χρεωθεί 23,91 ΕΥΡΩ λόγω λανθασμένης προηγούμενης μέτρησης.
75. Χριστοδουλοπούλου Δήμητρα του Αθανασίου διαγραφή
ποσού 325,21 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. για το υπ.αρίθ. 4767070 υδρόμετρο στις Καμάρες και να χρεωθεί 15,60 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. λόγω λανθασμένων μετρήσεων.
76. Χρόνη Σοφία του Πέτρου διαγραφή ποσού 364,43 ΕΥΡΩ
με το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση 2011-2012 στις Καμάρες και να
χρεωθεί 25,99 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. λόγω λανθασμένων μετρήσεων.
77.Τσιλιπάνης Γεώργιος του Νικολάου διαγραφή ποσού
2.601,78 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. για την κατανάλωση ετών 20112012-2013 ,στο Λαμπίρι-Ζήριας, και να χρεωθεί με το Φ.Π.Α.
133,34 ΕΥΡΩ για το 2011,133,34 ΕΥΡΩ για το 2012 και 133,34
ΕΥΡΩ για το 2013 λόγω λανθασμένων μετρήσεων προηγουμένων
ετών.
Σημείωση :
Σε όλες τις διαγραφές (επί της κατανάλωσης) θα 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 385/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
27 Μαΐου 2015
Αριθ. Απoφ.: 387
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο Ντίνο, Πρόεδρο, 2) Δημήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα,4) Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου,5) Μιχαήλ Κυριακόπουλο,6) Δημήτριο Καλαμίδα 7) Δημήτριο Φιλιππάτο,
8)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 9) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδημάρχους, 10) Δημήτριο Μπούνια, 11) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 13)Βασίλειο Θεοφ. Χρστόπουλο,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)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 24) Βασίλειο Φιλιππόπουλο 25) Χρήστο Γούτο, 26) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο,
27) Βασίλειο Τομαρά, 28)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 29) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 30) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήμερα
στις είκοσι επτά (27) Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, με αριθ. πρωτ.17938/22-052015, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07.06.2010), στον κ.Δήμαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δ.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Μαρία Καρρά, Τ.Κ.
Ακράτας, 2) Δημ.Δημητρίου, Τ.Κ.Κραθίου,3) Παν.Κρικέτος, Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων,4) Θεοφ.Πετρόπουλος, Τ.Κ. Βαρβάρας, 5)Κ. Δημόπουλος,
Τ.Κ.Αμπέλου, 6) Χρ.Καλύβας,Τ.Κ.Βαλιμής,7) Κ.Παγώνης,Τ.Κ. Βουτσί1
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μου, 8)Παν.Ντρίβας, Τ.Κ.Ζαρούχλας,9) Χαρ.Παπαδιαμαντόπουλος, Τ.Κ.
Μεσορρουγίου,10) Ανδρ.Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 11)Δημ. Αναγνωστόπουλος, Τ.Κ. Περιστέρας, 12) Χρ.Τσεκούρας, Τ.Κ. Ποροβίτσας, 13)
Ηλ.Σταθακόπουλος, Τ.Κ. Αιγείρας, 14) Ιωαν.Οικονόμου, Τ.Κ. Αμπελοκήπων,15) Δ.Κορρύλος, Τ.Κ. Βελλάς, 16) Χρ.Σπυρόπουλος, Τ.Κ. Μοναστηρίου,17) Ανδρ. Καρβέλης, Τ.Κ.Σελιάνας,18) Νικ.Μπουζιώτης, Τ.Κ.
Άνω Διακοπτού και 19) Σπ.Ζούδιος, Τ.Κ. Πτέρης,
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Μαρία Τσουκαλά, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου & 3) Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόμενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα τριάντα (30) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αποφ.αριθ. 320 έως και 387 )
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Για το αντικείμενο: «Επιστροφή χρημάτων σε υπόχρεους από τέλη
σύνδεσης παροχής ύδρευσης και λάθος καταγραφής κατανάλωσης 20112012 στη Δημοτική Ενότητα Ερινεού ».
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το (63ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. Συμπολιτείας-Ερινεού, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύμβουλοι,
1.Η κ.Τζανέτου Ευαγγελία του Ανδρέα με την υπ’αριθ.
18705/2014 αίτησή της ζητά την επιστροφή των χρημάτων της που έχει
πληρώσει για τέλη σύνδεσης νέας παροχής ύδρευσης στην περιοχή
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ του Δ/Δ Καμαρών διότι στο συγκεκριμένο σημείο
πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου κάτι που ο Δήμος μας αδυνατεί να
εκτελέσει άμεσα.
Εισηγούμαι όπως επιστραφούν τα χρήματα στην ανωτέρω συνολικού ύψους 307,50 (250,00 ευρώ τέλη σύνδεσης και 57,50 ευρώ Φ.Π.Α. )
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα , και ψήφιση πίστωσης αυτού σε βάρος
του Κ.Α. 8261.000 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2015.
2. Ο κ. Κωνσταντίνος Λαζανάς του Ηλία με την υπ. αριθ. 46694/212-2014 αίτησή του ζητά την επιστροφή ποσού 432,17 ευρώ διότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ.725/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου μας έπρεπε να πληρώσει 67,80 ευρώ και όχι 499,97 ευρώ για την
κατανάλωση 2011-2012 λόγω λανθασμένης καταμέτρησης.
Εισηγούμαι όπως επιστραφούν τα χρήματα στον ανωτέρω συνολικού ύψους 432,17 ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, και ψήφιση πίστωσης αυτού σε βάρος του Κ.Α.8261.000 του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2015».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδημάρχου Δ.Ε. ΣυμπολιτείαςΕρινεού, είδε την υπ’ αριθ.Π.Α.Υ.:Α-435/2015 της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, για την δέσμευση της σχετικής πίστωσης, το σχετικό φάκελο με τις αιτήσεις και τα οικονομικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006
Δ.Κ.Δ και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα
Καλλικράτης , ενώ είχαν αποχωρήσει πριν την συζήτηση του θέματος οι
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.:1) Κων/νος Παπακωνσταντίνου, 2) Δημ. Φιλιππάτος, Αντιδήμαρχος & 3 ) Γρηγ. Τριανταφυλλόπουλος, μετά από διαλογική συζήτηση,
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Να εγκρίνει:
1) Την επιστροφή ποσού συνολικού ύψους 307,50 € στην κα Τζανέτου Ευαγγελία του Ανδρέα, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και την
ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.8261.000 του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, για την απόδοσή του στην ανωτέρω.
2) Την επιστροφή ποσού συνολικού ύψους 432,17 ευρώ στον κ.
Κωνσταντίνο Λαζανά του Ηλία, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και την
ψήφιση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 8261.000 του δημοτικού
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, για την απόδοσή του στον ανωτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 387/2015
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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