Α∆Α: 7ΘΤΓΩ6Χ-3ΜΚ

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 71
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) ∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
2301/22-01-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 2) Γεώργιος ∆ροσόπουλος, Τ.Κ.Κερύνειας, 3) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, & 4) Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3) Βασίλειος
Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος &
6) Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.01 έως και 83 )
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Για το αντικείµενο: «Χορήγηση νέας άδειας και µεταβίβαση θέσεων παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ .Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εβδοµηκοστό πρώτο ( 71ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
Την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α’) & την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/ 15.05.
2014 τεύχος Α’):
Ο Παν/της Παπαγιαννόπουλος του Ιωάννη, κάτοικος ∆. Αιγιαλείας, έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στις 28-12-2015 µε Αρ.
Πρωτ. 47219 στο ∆ήµο Αιγιαλείας και πληροί τις προϋποθέσεις για τη
χορήγηση Νέας Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
Πωλούµενα είδη:
• Λάχανο
• Άγρια χόρτα
Και παράλληλα, ζητά να καταλάβει τις θέσεις που κατείχε και του µεταβιβάζει ο πατέρας του, Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος του Παν/τη, στην Λαϊκή Αγορά του Αιγίου.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την Έκδοση Νέας Άδειας Πωλητή Λαϊκής Αγοράς και την παραχώρηση των θέσεων στον παραπάνω παραγωγό.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για
κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο
τους δώδεκα (12) µήνες.».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, είδε την αριθ.πρωτ.47219/28-12-2015 αίτηση του κ.Παν/τη Παπαγιαννόπουλου µε
το σχετικό φάκελο δικαιολογητικών και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
& την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος
Α’), καθώς και του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆/νσης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι
δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµ.Καλαµίδας, Αντιδήµαρχος,2)Μαρία
Τσουκαλά, 3)∆ηµ.Τριανταφυλλόπουλος, 4)Κων. Παπακωνσταντίνου, 5)
Βασ.Ανδρουτσόπουλος και 6) Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
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Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την Έκδοση Νέας Άδειας Πωλητή Λαϊκής Αγοράς και την παραχώρηση των θέσεων του πατέρα του κ. Ιωάννη Παπαγιαννόπουλου του
Παν/τη στην Λαϊκή Αγορά Αιγίου, στον κ. Παν/τη Παπαγιαννόπουλο του
Ιωάννη.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για
κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο
τους δώδεκα (12) µήνες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 71/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 72
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) ∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
2301/22-01-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 2) Γεώργιος ∆ροσόπουλος, Τ.Κ.Κερύνειας, 3) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, & 4) Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3) Βασίλειος
Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος &
6) Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.01 έως και 83 )
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Για το αντικείµενο: «Χορήγηση θέσης παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ .Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εβδοµηκοστό δεύτερο ( 72ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης, διαβάζει εισήγηση της Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής ΨυχράµηΣταυροπούλου, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α’): Ο Νικόλαος Αναστασόπουλος του Βασιλείου, κάτοικος ∆.
Αιγιαλείας, έχοντας Άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς, ζητά να
καταλάβει θέση στην Λαϊκή Αγορά του Αιγίου.
Κατέθεσε αίτηση στις 26-11-2015 µε Αρ. Πρωτ. 43890 στο ∆ήµο Αιγιαλείας και πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της θέσης
Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την παραχώρηση της θέσης, Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς, στον Νικόλαο Αναστασόπουλο του Βασιλείου.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για
κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο
τους δώδεκα (12) µήνες ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, είδε την αριθ.πρωτ. 43890/26-11-2015 αίτηση του κ. Νικολάου Αναστασόπουλου
του Βασιλείου, µε το σχετικό φάκελο δικαιολογητικών και έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ
118/15.05.2014 τεύχος Α’) & την παρ.9 του άρθρου 10 του Ν.4264/14
(ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), καθώς και του άρθρου 65 Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆/νσης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ: 1)
∆ηµ.Καλαµίδας, Αντιδήµαρχος,2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 4)Κων. Παπακωνσταντίνου, 5) Βασ.Ανδρουτσόπουλος και
6) Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την παραχώρηση θέσης Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς,
στον Νικόλαο Αναστασόπουλο του Βασιλείου, στην Λαϊκή Αγορά Αιγίου.
Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο
αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για
κάθε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο
τους δώδεκα (12) µήνες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 72/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 73
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) ∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
2301/22-01-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 2) Γεώργιος ∆ροσόπουλος, Τ.Κ.Κερύνειας, 3) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, & 4) Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3) Βασίλειος
Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος &
6) Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.01 έως και 83 )
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή προστίµου λόγω εκπρόθεσµης καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων β τριµήνου 2015
στον κ. Λιακόπουλο Ασηµάκη του Νικολάου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει εξηκοστό ένατο (69 ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Εσόδων &
Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας,
που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Ο κ. Λιακόπουλος Ασηµάκης του Νικολάου µε ΑΦΜ 067468021,
προσήλθε την 17η Σεπτεµβρίου 2015, στην υπηρεσία µας για να αποδώσει το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για το β τρίµηνο του έτους 2015 µε προσαύξηση 4% (2% για κάθε µήνα καθυστέρησης), επειδή
σύµφωνα µε το νόµο, το παραπάνω τέλος θα έπρεπε να αποδοθεί µέχρι
και την 31/7/2015. Μετά από την είσπραξη διαπιστώθηκε ότι εκ παραδροµής υπολογίστηκε προσαύξηση 8% αντί για 4% που είναι το ορθό.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω εισηγούµαι την επιστροφή συνολικού ποσού οχτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (8,65 €), ως αχρεωστήτως καταβληθέντος προστίµου λόγω εκπρόθεσµης καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων β’ τριµήνου 2015, στον κ. Λιακόπουλο Ασηµάκη του Νικολάου µε ΑΦΜ 067468021, & τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 8,65 € σε βάρος του ΚΑ. 00- 8261.000 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 για την απόδοσή του στον δικαιούχο σύµφωνα µε την Π.Α.Υ.: Α -231/20-1-2016 ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταµένης του Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας του ∆ήµου
Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά (αντίγραφα εκκαθαριστικών ΦΠΑ, αντίγραφα βιβλίων εσόδων εξόδων και βεβαιώσεις λογιστών για τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων), τις καρτέλες των παραπάνω φορολογουµένων και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 Ν.3852
/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης, ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ: 1)
∆ηµ.Καλαµίδας, Αντιδήµαρχος, 2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 4)Κων. Παπακωνσταντίνου, 5) Βασ. Ανδρουτσόπουλος
και 6) Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την επιστροφή συνολικού ποσού οχτώ ευρώ και εξήντα πέντε
λεπτών (8,65 €), ως αχρεωστήτως καταβληθέντος προστίµου λόγω εκπρόθεσµης καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων β’ τριµήνου 2015, στον κ. Λιακόπουλο Ασηµάκη του Νικολάου µε ΑΦΜ
067468021, & τη ψήφιση ανάλογης πίστωσης ποσού 8,65 € σε βάρος
του Κ.Α. 00- 8261.000 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την
3

Α∆Α: ΩΜ∆ΞΩ6Χ-255

απόδοσή του στον δικαιούχο σύµφωνα µε την Π.Α.Υ.: Α-231/20-01-2016
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 73/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 74
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) ∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
2301/22-01-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 2) Γεώργιος ∆ροσόπουλος, Τ.Κ.Κερύνειας, 3) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, & 4) Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3) Βασίλειος
Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος &
6) Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.01 έως και 83 )
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Τσαγκάρη Ανδρέα του Αθανασίου, λόγω λανθασµένης
χρέωσης για της δηµοτικές βοσκές της Τ.Κ. Αιγών έτους 2012 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εβδοµηκοστό (70ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Aκράτας -Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας ο παρακάτω συµπολίτης µας
που µε αίτησή του ζητά την επιστροφή χρηµάτων για τις ∆ηµοτικές Βοσκές της Τοπικής Κοινότητας Αιγών έτους 2012 , που πλήρωσε, θα πρέπει να του επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα :
Τσαγκάρης Ανδρέας του Αθανασίου, µε την αίτησή του αριθ.
41524/6-11-2015 ζητείται να του επιστραφεί το ποσό των 70,00 € που
απέδωσε µε το αριθ. 335/28-06-2012 Σειρά Λ, ∆ιπλότυπο Είσπραξης
∆ήµου Αιγιαλείας , λόγω λανθασµένης χρέωσης για 100 µικρά ζώα για
το πέραν του ορίου της µικρής κτηνοτροφίας της Τοπικής Κοινότητας
Αιγών για το έτος 2012.∆ηλαδή χρεώθηκε για τα 100 µικρά ζώα Χ
1,40€/ζώο =140,00€ , ενώ θα έπρεπε να χρεωθεί 100 µικρά ζώα Χ
0,70€/ζώο =70,00€ .Τούτο αποδεικνύεται µε το υπ.αριθµ.37356/1-102015 έγγραφο του Προέδρου κου Κριτάκη Ηλία , που αναφέρει ότι η
Τοπ.Κοιν.Αιγών δεν διαθέτει αναγνωρισµένες χορτολιβαδικές εκτάσεις ,
ούτε περίσσευµα βοσκής για εκµίσθωση.
Εισηγούµαι : την επιστροφή ποσού 70,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος µέσω του ΚΑ 00-8261000 προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2016 για την απόδοσή του στο δικαιούχο Τσαγκάρη Ανδρέα του
Αθανασίου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.Aκράτας -Αιγείρας,
είδε την αριθ.πρωτ.41524/6-11-2015 αίτηση του κ.Τσαγκάρη Ανδρέα το
σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την αριθ. Π.Α.Υ.: A261/21-01-2016 και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του
Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-610) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ. 1)
Ευστ.Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχ.Κωνσταντίνου & 3) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου που δήλωσαν «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96
του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν
αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ:
1) ∆ηµ.Καλαµίδας, Αντιδήµαρχος,2)Μαρία Τσουκαλά, 3)∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 4)Κων. Παπακωνσταντίνου, 5) Βασ. Ανδρουτσόπουλος
και 6) Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
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Αποφασ ί ζ ε ι
Tην επιστροφή του ποσού των 70,00 €, στον κ. Τσαγκάρη Aνδρέα
του Αθανασίου, που αφορά τέλος βοσκής έτους 2012, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 70,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2016, για την απόδοσή του στον ανωτέρω δικαιούχο.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 74/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 75
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) ∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
2301/22-01-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 2) Γεώργιος ∆ροσόπουλος, Τ.Κ.Κερύνειας, 3) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, & 4) Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3) Βασίλειος
Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος &
6) Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.01 έως και 83 )
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντα στον κ. Τσαγκάρη Ανδρέα του Αθανασίου, λόγω λανθασµένης
χρέωσης για της δηµοτικές βοσκές της Τ.Κ. Αιγών έτους 2012 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το ( 71ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.
Aκράτας -Αιγείρας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας ο παρακάτω συµπολίτης µας που
µε αίτησή του ζητά την επιστροφή χρηµάτων για τις ∆ηµοτικές Βοσκές
της Τοπικής Κοινότητας Αιγών έτους 2013 , που πλήρωσε , θα πρέπει να
του επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα :
Τσαγκάρης Ανδρέας του Αθανασίου, µε την αίτησή του αριθ.
41527/6-11-2015 ζητείται να του επιστραφεί το ποσό των 185,00 € που
απέδωσε µε το αριθ. 3706/14-11-2013 Σειρά Λ, ∆ιπλότυπο Είσπραξης
∆ήµου Αιγιαλείας , λόγω λανθασµένης χρέωσης για 50 µικρά ζώα για το
πέραν του ορίου της µικρής κτηνοτροφίας της Τοπικής Κοινότητας Αιγών για το έτος 2013.∆ηλαδή χρεώθηκε για τα 50 µικρά ζώα Χ
4,40€/ζώο =220,00€ , ενώ θα έπρεπε να χρεωθεί 50 µικρά ζώα Χ
0,70€/ζώο =35,00€ .Τούτο αποδεικνύεται µε το υπ.αριθµ.37356/1-102015 έγγραφο του Προέδρου κου Κριτάκη Ηλία , που αναφέρει ότι η
Τοπ.Κοιν.Αιγών δεν διαθέτει αναγνωρισµένες χορτολιβαδικές εκτάσεις ,
ούτε περίσσευµα βοσκής για εκµίσθωση.
Εισηγούµαι : την επιστροφή ποσού 185,00 €, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντος µέσω του ΚΑ 00-8261000 προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2016 για την απόδοσή του στο δικαιούχο Τσαγκάρη Ανδρέα του
Αθανασίου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε.Aκράτας -Αιγείρας,
είδε την αριθ.πρωτ.41527/6-11-2015 αίτηση του κ.Τσαγκάρη Ανδρέα, το
υπ’ αριθµ. 37356/1-10-2015 έγγραφο του Προέδρου Τ.Κ.Αιγών κ. Κριτάκη Ηλία,τα ο σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την αριθ.
Π.Α.Υ.:A-261/21-01-2016 και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου
174 του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης, πλην των δηµοτικών συµβούλων
κ.κ. 1) Ευστ.Θεοδωρακόπουλου, 2) Μιχ.Κωνσταντίνου & 3) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου που δήλωσαν «παρών» σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος),
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµ.Καλαµίδας, Αντιδήµαρχος,2)Μαρία Τσουκαλά, 3)
∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 4)Κων. Παπακωνσταντίνου, 5) Βασ. Ανδρουτσόπουλος και 6) Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική
συζήτηση,
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Αποφασ ί ζ ε ι
Tην επιστροφή του ποσού των 185,00€ στον κ. Τσαγκάρη Aνδρέα
του Αθανασίου, που αφορά τέλος βοσκής έτους 2013, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού 185,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2016, για την απόδοσή του στον ανωτέρω δικαιούχο.-.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 75/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
28 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 79
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) Γεώργιο
Ντίνο, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιπρόεδρο, 3) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5) ∆ηµήτριο
Καλαµίδα, 6) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 7) Βασίλειο Γεωρ.Χριστόπουλο,
Αντιδηµάρχους, 8) ∆ηµήτριο Μπούνια, 9) Μαρία Τσουκαλά, 10) Χρήστο
Σπηλιωτόπουλο, 11) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)
Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 21) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 22) Βασίλειο
Φιλιππόπουλο, 23) Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) ∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο και 27) Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι οκτώ (28) του µηνός Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
18.30΄ σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση, παρουσία και του ∆ηµάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, µετά από πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου, µε αριθ. πρωτ.
2301/22-01-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε
νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010
Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς
και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Ευάγγελος Παναγόπουλος, Τ.Κ. Ελίκης, 2) Γεώργιος ∆ροσόπουλος, Τ.Κ.Κερύνειας, 3) Παναγιώτης Μαρίνος, Τ.Κ.Τεµένης, & 4) Ξανθή Παπακανέλλου, Τ.Κ. Τράπεζας.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Φιλιππάτος, Αντιδήµαρχος, 3) Βασίλειος
Θεοφ. Χριστόπουλος, 4) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, 5) Χρήστος Γούτος &
6) Βασίλειος Τοµαράς, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι επτά (27) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ.01 έως και 83 )

2

Α∆Α: 7ΧΥ∆Ω6Χ-∆2Α

Για το αντικείµενο: « ∆ιαγραφή λανθασµένων χρεώσεων παλαιοτέρων ετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε.Συµπολιτείας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εβδοµηκοστό ένατο ( 79 ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας- Ερινεού , που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Μετά από τις αιτήσεις διαγραφών των παρακάτω αιτούντων (υπάρχει συνοδευτικός φάκελος µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία
επισυνάπτονται αναλυτικά), τον έλεγχο της υπηρεσίας, πρέπει να προχωρήσουµε στη διαγραφή των χρεώσεων οι οποίες τους βαραίνουν λόγω
λάθους.
Εισηγούµαι : Τη διαγραφή των χρεώσεων οι οποίες βαραίνουν λόγω λάθους τους παρακάτω αιτούντες:
1. Αλεξανδροπούλου Ασπασία του Αλεξίου, διαγραφή ποσού
254,60€ συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 20112012-2013-2014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα
και µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
2. Αρβανίτη Γεωργία του ∆ηµητρίου, διαγραφή ποσού 82,50 συν τις
προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2010-2011-2012-20132014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης. γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την
βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
3. Ευθυµίου Κων/νος του ∆ηµητρίου, διαγραφή ποσού 32€ συν τις
προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2010-2011-2012-20132014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την
βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
4. Ζωγράφος Παναγιώτης του Βασιλείου, διαγραφή ποσού 43,60€
συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2013-2014 στην
∆.Κ.Ροδοδάφνης ,γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την βεβαίωση
του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
5. Κουνινιώτης Βασίλειος του Νικολάου, διαγραφή ποσού 84,42€
συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2010-2011-20122013-2014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και
µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
6. Πετροπούλου Αναστασία του Χαράλαµπου, διαγραφή ποσού 80€
συν τις προσαυξήσεις, για πρόστιµο ΚΟΚ γιατί ύστερα από έλεγχο
που έγινε στα αρχεία του ∆ήµου µας η κλήση αφορά άλλο πρόσωπο και όχι την ανωτέρω.
7. Ρέλλος Πέτρος του Κων/νου, διαγραφή ποσού 46,43 συν τις προσαυξήσεις, για τέ- λη άρδευσης έτους 2011 στην
∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την βεβαίωση
του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
8. Σανδραβέλης ∆ηµήτριος του Αθανασίου, διαγραφή ποσού 40,40€
συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2007-2008-2009
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στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
9. Τριανταφυλλόπουλος Αργύρης του Σπυριδώνα, διαγραφή ποσού
25,55€ συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης έτους 2014 στην
∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν πότισε σύµφωνα και µε την βεβαίωση
του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας- Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά
παραστατικά, τις καρτέλες των παραπάνω φορολογουµένων και έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆ και
του άρθρου 65 Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης,
ενώ είχαν αποχωρήσει πριν τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµ.Καλαµίδας, Αντιδήµαρχος,2)Μαρία Τσουκαλά, 3)
∆ηµ. Τριανταφυλλόπουλος, 4)Κων. Παπακωνσταντίνου, 5) Βασ. Ανδρουτσόπουλος και 6) Γρηγ.Τριανταφυλλόπουλος, µετά από διαλογική
συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Τη διαγραφή των χρεώσεων παλαιοτέρων ετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε.Συµπολιτείας ∆ήµου Αιγιαλείας , οι οποίες βαραίνουν λόγω λάθους τους παρακάτω αιτούντες:
1. Αλεξανδροπούλου Ασπασία του Αλεξίου, διαγραφή ποσού
254,60€ συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 20112012-2013-2014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
2. Αρβανίτη Γεωργία του ∆ηµητρίου, διαγραφή ποσού 82,50 συν
τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2010-2011-20122013-2014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης. γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα
και µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
3. Ευθυµίου Κων/νος του ∆ηµητρίου, διαγραφή ποσού 32€ συν τις
προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2010-2011-2012-20132014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε
την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
4. Ζωγράφος Παναγιώτης του Βασιλείου, διαγραφή ποσού 43,60€
συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2013-2014 στην
∆.Κ.Ροδοδάφνης ,γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
5. Κουνινιώτης Βασίλειος του Νικολάου, διαγραφή ποσού 84,42€
συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 2010-20112012-2013-2014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
6. Πετροπούλου Αναστασία του Χαράλαµπου, διαγραφή ποσού
80€ συν τις προσαυξήσεις, για πρόστιµο ΚΟΚ γιατί ύστερα από
4

Α∆Α: 7ΧΥ∆Ω6Χ-∆2Α

έλεγχο που έγινε στα αρχεία του ∆ήµου µας η κλήση αφορά
άλλο πρόσωπο και όχι την ανωτέρω.
7. Ρέλλος Πέτρος του Κων/νου, διαγραφή ποσού 46,43 συν τις
προσαυξήσεις, για τέ- λη άρδευσης έτους 2011 στην
∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα και µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
8. Σανδραβέλης ∆ηµήτριος του Αθανασίου, διαγραφή ποσού
40,40€ συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης ετών 20072008-2009 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν ποτίζει σύµφωνα
και µε την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης.
9. Τριανταφυλλόπουλος Αργύρης του Σπυριδώνα, διαγραφή ποσού 25,55€ συν τις προσαυξήσεις, για τέλη άρδευσης έτους
2014 στην ∆.Κ.Ροδοδάφνης, γιατί δεν πότισε σύµφωνα και µε
την βεβαίωση του υδρονοµέα ∆.Κ.Ροδοδάφνης .
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 79/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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