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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:430
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση παράτασης σύµβασης για την «Προµήθεια υδραυλικών και οµοειδών υλικών».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τρίτο (3ο) θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης, το οποίο οµόφωνα εντάχθηκε σ’ αυτή λόγω του κατεπείγοντος και κρίνει ότι
πρέπει να ληφθεί απόφαση για το εν λόγω θέµα για την εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών και την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Στη συνέχεια διαβάζει εισήγηση του Προϊσταµένου του Τµήµατος
Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη,
η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη την υπ’αριθ.64/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί αναγκαιότητας της προµήθειας υδραυλικών η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.20591/2395/10-3-2015 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, ο
∆ήµος Αιγιαλείας προέβη στην προµήθεια υδραυλικών και οµοειδών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας (στην πόλη
του Αιγίου και τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες) για το έτος 2015.
Την 29/9/2015 υπεγράφη το υπ’αριθ.36810 συµφωνητικό µεταξύ
του ∆ηµάρχου Αιγιαλείας και της εταιρείας “Πορλίγκης Α.-Παξιµάδης Γ.
Ο.Ε.” για ποσό 60,883.62€ € µε ηµεροµηνία περαίωσης της σύµβασης
την 31/08/2016.
Μετά τα παραπάνω και κατόπιν:
1)Της υπ’αριθ.22690/20-7-2016 αίτησης της εταιρείας
2)Του υπ’αριθ.22690/26.07.2016 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας
Παρακαλούµε όπως παραταθεί η υπ’αριθ.36810/29-9-2016 σύµβαση για χρονικό διάστηµα δύο µηνών έως και 31/10/2016».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθηκών ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Σπυρίδωνα Τακουµάκη και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.64/
2015 προηγούµενη απόφασή του, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’αριθ.
πρωτ.20591/2395/10.03.2015 όµοια του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί αναγκαιότητας πραγµατοποίησης της προµήθειας υδραυλικών και οµοειδών
υλικών για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’αριθ.
πρωτ.36810/29.09.2016 συµφωνητικό, την υπ’αριθ.πρωτ.22690/20.07.
2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας της εν λόγω προµήθειας, το υπ’
αριθ.πρωτ.22690/26.07.2016 έγγραφο του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
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∆ήµου Αιγιαλείας, την ανάγκη παράτασης της προµήθειας πέραν τις 31.
08.2016, ηµεροµηνία λήξης του συµφωνητικού, δεδοµένου ότι δεν έχει εξαντληθεί το οικονοµικό αντικείµενο διότι η προµήθεια εκτελείται τµηµατικά ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες, καθώς επίσης και τις διατάξεις της υπ’αριθ.11389/1993 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.
Π.Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ.185/τ.B/23.03.1993) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.
Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχε αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος
Μπούρδος και δεν είχε προσέλθει ακόµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Θεοφάνης Σπηλιόπουλος, µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση παράτασης του υπ’αριθ.πρωτ.36810/29.09.2016 συµφωνητικού που αφορά την προµήθεια υδραυλικών και οµοειδών υλικών,
κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως και 31.10.2016, λόγω µη εξάντλησης του οικονοµικού αντικειµένου, δεδοµένου ότι η εν λόγω προµήθεια εκτελείται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 430/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:446
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση του 1 Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου
Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού Βουραϊκού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έκτο (16ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης
και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου
Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας Ανδρέας Θ. Τσιγκρής, Πολιτικός Μηχανικός µε Β’ Βαθµό, έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008.
3. Την υπ’αριθ.103/2012 Μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας για το έργο «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης
του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού Βουραϊκού».
4. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).
Εισηγούµαι
ου
Την έγκριση του 1 Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών
(Α.Π.Ε.) του παραπάνω έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του
άρθρου 57 του Ν.3669/08, για την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών,
διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε µείωση
συµβατικών ποσοτήτων των εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές και
η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη µείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της
παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/08, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, και επίσης προέκυψαν νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική µελέτη.
Ο 1ος Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 51.108,35 €, εκ
των οποίων 9.556,85 € για Φ.Π.Α. και 1.210,24 € για αναθεώρηση και
βρίσκεται σε ισοζύγιο µε την εγκεκριµένη αρχική συµβατική δαπάνη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύµβασης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου
Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού Βουραϊκού», την Αιτιολογική Έκθεση, καθώς
επίσης και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008
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(Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/08.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου και 2)∆ηµητρίου Μπούρδου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο
(22) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση του πρώτου (1ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του
Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου
Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού Βουραϊκού»,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 57 του Ν.3669/2008, για
την ανάλωση «επί έλασσον» δαπανών, διότι κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας προέκυψε µείωση συµβατικών ποσοτήτων των
εργασιών αυτών ή ορισµένων από αυτές και η δαπάνη που εξοικονοµείται από τη µείωση αυτή διατίθεται για την εκτέλεση άλλων εργασιών,
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις α), β) και γ) της παρ.4 του άρθρου 57 του
Ν.3669/2008, που είναι αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα
του έργου και επίσης προέκυψαν νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί
στην αρχική µελέτη.
Ο πρώτος (1ος) Α.Π.Ε. ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των
51.108,35 €, εκ των οποίων 9.556,85 € για Φ.Π.Α. και 1.210,24 € για αναθεώρηση και βρίσκεται σε ισοζύγιο µε την εγκεκριµένη αρχική συµβατική δαπάνη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 446/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:447
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 3 παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη
∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο έβδοµο (17ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Ο ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση «Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και φαραγγιού
Βουραϊκού», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.20842/5-7-2016 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30-102016.
Την 20-11-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 51.108,35 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 20-2-2016.
Με την µε αρ. 110/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγο έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες και δέκα (10) ηµερολογιακές ήµερες, ήτοι έως τις 30-4-2016.
Με την µε αρ. 247/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως τις 30-7-2016.
Με την υπ’αριθ.πρωτ.20842/5-7-2016 αίτησή του, ο ανάδοχος ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 30-10-2016, καθότι εκκρεµεί η
σύνταξη και έγκριση του Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση και ανάλωση των
απρόβλεπτων και των επί έλλατον εργασιών προκειµένου να καταστεί
δυνατή η περαίωση του έργου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση του Α.Π.Ε. από την Προϊσταµένη Αρχή και την
ανάγκη να υπάρχει εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών
προκειµένου να καταστεί δυνατή η περαίωση του έργου.
Προτείνουµε
σύµφωνα µε το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (03) ηµερολογιακούς µήνες,
δηλαδή έως την 30-10-2016, ώστε να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’αριθ.110 & 347/2016 προηγούµενες αποφάσεις
του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη (1η) και η δεύτερη (2η) παράταση
αντίστοιχα, εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης
του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.20842/05.07.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω, την ανάγκη παράτασης της προθεσµίας περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή
του, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008
(Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από
διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου και 2)∆ηµητρίου Μπούρδου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.
114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», η
λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως µε είκοσι δύο
(22) ψήφους υπέρ και δύο (2) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση της τρίτης (3ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέας αποθήκης του Ο.Σ.Ε. στη ∆.Κ.∆ιακοπτού ∆ήµου Αιγιαλείας για τη στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Οδοντωτού Σιδηροδρόµου και Φαραγγιού Βουραϊκού», κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως 30.10.2016, προκειµένου να καταστεί δυνατή
η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 447/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016

Αριθ.Απόφ.:448
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 3 παράταση προθεσµίας περαίωσης
του έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής
οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο όγδοο (18ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Στις 20-11-2015 υπογράφθηκε η σύµβαση µε τον ανάδοχο του ανωτέρω
έργου
µε
αρ.πρ.43261/20-11-2015
και
Α∆ΑΜ
15SYMV003350852 2015-11-23. Η αρχική προθεσµία είχε καθοριστεί
σε τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης ήτοι µέχρι 20-2-2016. Χορηγήθηκε 1η παράταση του έργου (αριθµός απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 115/2016 µε Α∆Α 795ΜΩ6ΧΚ7Ο) από 20-2-2016 έως και 20/05/2016. Έχει γίνει ∆ιακοπή Εργασιών
µε την αρ.πρωτ.9236/08-04-2016 Απόφαση µε Α∆Α ΩΨΝ3Ω6Χ-Λ5Ε από 31-03-2016, λόγω µη πληρωµής του 1ου λογαριασµού-πιστοποίησης
(υποβλήθηκε την 07-12-2015 και έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την 2912-2015 από την Υπηρεσία µας). Από την υποβολή (07-12-2015) του εν
λόγω 1ου λογαριασµού-πιστοποίησης έχει παρέλθει χρόνος άνω του διµήνου χωρίς µέχρι σήµερα να έχει πληρωθεί όπως ορίζει ο Ν.3669/2008 άρθρο 53 παρ.9.
Χορηγήθηκε 2η παράταση εργασιών από 20-5-2016 έως 20-072016 µε την 377/2016 Α∆Σ Αιγιαλείας µε Α∆Α 7ΨΤ9Ω6Χ-ΛΚ7.
Ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου µε την αρ.πρ.21197/07-07-2016 εµπρόθεσµη αίτησή του, ζητά την 3η παράταση της προθεσµίας περαίωσης
του ανωτέρω έργου, κατά 3 µήνες (από 20-07-2016 έως 20-10-2016).
Μέχρι σήµερα δεν έχει πληρωθεί ο 1ος λογαριασµός του αναδόχου
και δεν έχει πραγµατοποιηθεί η γεφυροποίηση του έργου.
Με την απόφαση 110/2015 µε Α∆Α: 7ΧΝΧΩ6Χ-4Θ∆ της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίθηκε η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας και
τα λοιπά τεύχη και οι όροι ∆ηµοπράτησης του έργου του θέµατος και ορίσθηκε, µέσω της εγκριθείσας ∆ιακήρυξης, η διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας να γίνει την 25-06-2015, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις µε σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστό έκπτωσης.
Το πρακτικό της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού το οποίο συντάχθηκε
στις 25-06-2015 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η
Εταιρεία «Γεώργιος Β. Καψής» που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων (ενδεικτικά µέση έκπτωση έξι 6%).
Με την απόφαση 224/2015 µε Α∆Α: 6ΟΑΡΩ6Χ-ΡΞ3 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του ∆ιαγωνισµού
και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας µετά από οµόφωνη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, στην Εταιρεία «Γεώρ-
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γιος Β. Καψής» και το µε αριθµ.Πρωτ.105542/11524/10-09-2015 και
Α∆Α: ΨΟΜΣΟΡ1Φ-49Ψ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για
τον έλεγχο νοµιµότητας της εν λόγω απόφασης.
Με την απόφαση µε αριθµό πρωτ.:17465/21-10-2015 Α∆Α:
716Ε4653ΠΓ-ΖΞΠ του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρµόδιου Πολιτικού Προϊσταµένου, µε την οποία δόθηκε η
έγκριση υπογραφής σύµβασης του παραπάνω έργου.
Με το αρ.πρ.21407/05-11-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής & ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων µας γνωστοποιήθηκε ότι: «στο
υπό έγκριση σχέδιο του νέου Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) µετά από σχετική συνεργασία µε
την Ε.Ε. κατέστη δυνατόν να συµπεριληφθεί µεταξύ των άλλων και η δυνατότητα κάλυψης ανειληµµένων υποχρεώσεων του Μέτρου 41 του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 από το Μέτρο 19 «Στήριξη της τοπικής ανάπτυξης LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουµε ότι, προκειµένου τα επενδυτικά σχέδια να είναι επιλέξιµα για τη µεταφορά τους ως ανειληµµένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020 απαιτείται
να έχει υποβληθεί από το δικαιούχο, εκκαθαριστεί και πληρωθεί από τον
Οργανισµό Πληρωµών (ΟΠΕΚΕΠΕ) τουλάχιστον ένα ή περισσότερα αιτήµατα πληρωµής που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του επιλέξιµου προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου». Στην ΑΧΑΪΑ
Α.Ε. έχουµε υποβάλλει εµπρόθεσµα λογαριασµό που υπερβαίνει το ανωτέρω όριο του 20%.
Λαµβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω,
Προτείνουµε
σύµφωνα µε τα άρθρα 46 και 48 του Ν.3669/2008, την παράταση της
προθεσµίας περαίωσης του έργου κατά 3 ηµερολογιακούς µήνες ήτοι (από 20-07-2016 έως 20-10-2016), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ώστε
να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας κ. Ανδρέα
Τσιγκρή, Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του τις υπ’αριθ.115 &
377/2016 προηγούµενες αποφάσεις του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη (1η) και η δεύτερη (2η) παράταση αντίστοιχα, εκτέλεσης του έργου
«∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού, εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», τους
λόγους που εκθέτει στην υπ’αριθ.πρωτ.21197/07.07.2016 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη τρίτης (3ης) παράτασης περαίωσής του προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 46 και 48 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.
116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατα-
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σκευής δηµόσιων έργων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Χρήστου Λαϊνά, οι οποίοι καταψηφίζουν το θέµα, εποµένως µε είκοσι µία (21) ψήφους υπέρ και τριών
(3) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση τρίτης (3ης) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «∆ιαµόρφωση-κατασκευή θέσης Θέας επί της 29ης επαρχιακής οδού,
εντός της Τοπικής Κοινότητας Μυρόβρυσης του ∆ήµου Αιγιαλείας», κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι από 20.07.2016 έως 20.10.2016,
χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 448/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:449
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
του έργου «Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το δέκατο ένατο (19ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από
τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε
από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, το οποίο έχει ως εξής:
«Των υπό εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Αιγίου»
Οι υπογεγραµµένοι :
1)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2)Βασίλειος ∆ρύλλης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, Μέλος
3)Κων/νος ∆ιαµαντόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ3, Μέλος
Που αποτελούµε σύµφωνα µε την από 29-06-2016 απόφαση µε
αριθµ.376 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας (Α∆Α:
ΩΤΖΜΩ6Χ-Κ1Ω), την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής των εργασιών
του ανωτέρω έργου, που εγκρίθηκαν µε την υπ’αριθµ.271/2013 (Α∆Α:
ΒΕΖΛΩ6Χ-0ΣΝ) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που επικυρώθηκε
µε την υπ’αριθ.66009/7319/26-6-2013 (Α∆Α: ΒΕΖΖΟΡ1Φ-6Μ7) εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και
Ιονίου, έχοντας υπόψη:
α)το Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β)τις διατάξεις του Π.∆.609/85 «περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων»
γ)τις διατάξεις του Π.∆.171/87 «περί ειδικών ρυθµίσεων σε έργα ΟΤΑ»
δ)τα συµβατικά τεύχη του έργου
ε)τη µελέτη του έργου
στ)την τελική επιµέτρηση του έργου
ζ)το από 27-11-2013 πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των εργασιών
η)την µε αριθµ.662/11-12-2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
του ∆ήµου Αιγιαλείας µε την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής των εργασιών
Προβήκαµε, παρουσία και του αναδόχου Παναγιώτη Γραµµένου,
στις 20 του µηνός Ιουλίου, του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016) ηµέρα
της εβδοµάδας Τετάρτη επί τόπου του έργου, στην οριστική παραλαβή
του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας» και ιδιαίτερα µε τα άρθρα 73 & 75, αντίστοιχα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΑΦΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑ
ΤΟ ∆ΥΝΑΤΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ,
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ.
2.
Έχει συνταχθεί ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου και φυλάσσεται στον φάκελο του έργου.
Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη ότι η ηµεροµηνία περαίωσης των εργασιών είναι στις 20-02-2013, η τελική επιµέτρηση είναι
στις 23-03-2016 αλλά και το άρθρο 54 του Π.∆.609/85 περί υποχρεωτικής συντήρησης που ορίζεται σε 15 µήνες, διάστηµα το οποίο έχει παρέλθει, προτείνει την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του έργου.
Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε (5) πέντε αντίτυπα και υπογράφεται ως ακολούθως».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το Πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού Νεκροταφείου
Αιγίου», όπως αυτό συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφηκε από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, από τον ανάδοχο και από την επιβλέπουσα µηχανικό, καθώς επίσης
και τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/
18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής
δηµόσιων έργων», του Ν.1418/1984 (Φ.Ε.Κ.23/τ.Α/29.02.1984) «∆ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», του Π.∆.609/1985 (Φ.Ε.Κ.
223/τ.Α/24.12.1985) «Περί εκτελέσεως των ∆ηµοσίων Έργων» και του
άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου
«Εξωραϊσµός ∆ηµοτικού Νεκροταφείου Αιγίου», όπως συντάχθηκε από
τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας και υπογράφεται
από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, την επιβλέπουσα µηχανικό και
τον ανάδοχο του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 449/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:451
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων,
στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’αριθ.97/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας, περί µετακίνησης ενός (1) κάδου που
βρίσκεται στη οδό Μενελάου περιοχής Μυρτιάς Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.97/2016 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας τη µετακίνηση
ενός (1) κάδου απορριµµάτων που βρίσκεται επί της οδού Μενελάου 87
στον οικισµό Μυρτιάς της ∆.Κ. Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, στη συµβολή
των οδών Μενελάου και Θησέως (στο σηµείο που ήδη βρίσκονται δύο
κάδοι), ως η πιο ενδεδειγµένη για την εξυπηρέτηση των οικιών της εν λόγω περιοχής, κατόπιν αιτήσεως κας Παπαδηµητροπούλου για λόγους υγείας και εισαγγελικής εντολής.
Η µετακίνηση και τοποθέτηση του κάδου θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων &
Ανακυκλώσιµων Υλικών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.97/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.39/2016 απόφαση
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, την
Εισηγητική Έκθεση της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας µε τις συνηµµένες φωτογραφίες, το υπ’αριθ.πρωτ.12840/
05.05.2016 έγγραφο της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αιγίου, την ανάγκη
µετακίνησης ενός κάδου απορριµµάτων στον οικισµό Μυρτιάς Αιγίου,
προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι οικίες της εν λόγω περιοχής, τον κανονισµό καθαριότητας ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη µετακίνηση ενός (1) κάδου απορριµµάτων που βρίσκεται επί
της οδού Μενελάου 87 στον οικισµό Μυρτιάς της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Αιγίου ∆ήµου Αιγιαλείας, στη συµβολή των οδών Μενελάου και Θησέως, σε σηµείο που βρίσκονται ήδη άλλοι δύο (2) κάδοι, ως η πιο ενδεδειγµένο για την εξυπηρέτηση των οικιών της εν λόγω περιοχής, κατόπιν
αιτήσεως της κας Σπυριδούλας Παπαδηµητροπούλου για λόγους υγείας
και εισαγγελικής εντολής.
Η µετακίνηση και η τοποθέτηση του κάδου θα πραγµατοποιηθεί
σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων &
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Ανακυκλώσιµων Υλικών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ∆ήµου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 451/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:453
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’αριθ.102/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆. Αιγιαλείας, περί κατεδάφισης δηµοτικού κτιρίου
(πρώην Αγροτικού Συνεταιρισµού) στην Τ.Κ.Ακράτας, ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.102/2016 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας την κατεδάφιση
του δηµοτικού κτιρίου του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισµού Ακράτας
που αποτελείται από ισόγειο (αποθήκη) επιφάνειας 584,60 τ.µ., µε τµήµα
ορόφου επιφανείας 17,50 τ.µ. (γραφείο), το οποίο βρίσκεται επί της οδού
Σπ. Περεσιάδη στο Ο.Τ. 16 του Σχεδίου Πόλεως Ακράτας, επί οικοπέδου
εµβαδού 625,90 τ.µ., σύµφωνα και µε το υπ’αριθ.13594/31-12-2002 συµβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου του Συµβολαιογράφου Ακράτας Κωνσταντίνου Παλαιολογόπουλου, δεδοµένου ότι το εν λόγω κτίριο δεν λειτουργεί πλέον ως αποθήκη, βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και αποτελεί µεγάλη εστία µόλυνσης µε κίνδυνο για την δηµόσια υγεία λόγω και
της µικρής απόστασης από το ιστορικό κέντρο Ακράτας. Επιπλέον δε ενδείκνυται ο χώρος µετά την κατεδάφιση για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης οχηµάτων».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.102/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.12/2016 απόφαση Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ακράτας ∆ήµου Αιγιαλείας,
το υπ’αριθ.πρωτ.40851/15/19.07.2016 έγγραφο του Τµήµατος Συγκοινωνιών-Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών
Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας µε το
συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα και την αεροφωτογραφία, το υπ’
αριθ.13594/31.12.2002 συµβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου του Συµβολαιογράφου Ακράτας κ. Κων/νου Παλαιολογόπουλου, την ανάγκη κατεδάφισης του κτιρίου που βρίσκεται στην ανωτέρω Κοινότητα, δεδοµένου
ότι δεν λειτουργεί πλέον ως αποθήκη, αφενός µεν διότι βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και αποτελεί µεγάλη εστία µόλυνσης και αφετέρου
λόγω της θέσης του, ενδείκνυται για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης οχηµάτων προς εξυπηρέτηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας, καθώς επίσης
και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου, ο οποίος καταψηφίζει το θέµα και των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)∆ηµη-
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τρίου Τριανταφυλλόπουλου, 2)∆ηµητρίου Μπούρδου και 3)Μιχαήλ
Κωνσταντίνου, οι οποίοι δηλώνουν «παρών» [σύµφωνα µε την παρ.5 του
άρθρου 96 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του
Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος], εποµένως µε είκοσι (20) ψήφους υπέρ και τεσσάρων (4) κατά,
Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την έγκριση κατεδάφισης του δηµοτικού κτιρίου του πρώην Αγροτικού Συνεταιρισµού Ακράτας που αποτελείται από ισόγειο (αποθήκη) επιφάνειας 584,60 τ.µ., µε τµήµα ορόφου επιφανείας 17,50 τ.µ. (γραφείο),
το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σπ. Περεσιάδη στο Ο.Τ. 16 του Σχεδίου
Πόλεως Ακράτας, επί οικοπέδου εµβαδού 625,90 τ.µ., σύµφωνα και µε
το υπ’αριθ.13594/31-12-2002 συµβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου του
Συµβολαιογράφου Ακράτας Κωνσταντίνου Παλαιολογόπουλου, δεδοµένου ότι το εν λόγω κτίριο δεν λειτουργεί πλέον ως αποθήκη, βρίσκεται σε
πολύ κακή κατάσταση και αποτελεί µεγάλη εστία µόλυνσης µε κίνδυνο
για τη δηµόσια υγεία και επιπλέον λόγω της µικρής απόστασης από το Ιστορικό Κέντρο Ακράτας, ενδείκνυται για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης οχηµάτων.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 453/2016.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
27 Ιουλίου 2016
Αριθ.Απόφ.:454
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)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8)Βασίλειο Γ.
Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9)Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10)∆ιαµάντω
Βασιλακοπούλου, 11)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 12)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 13)Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο,
15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Περικλή
Παπαγιαννακόπουλο, 18)Γεώργιο Γιοβά, 19)Ευστράτιο Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ 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.22979/22.07.2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα
Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1)Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ.Βαλιµητίκων, 2)Ανδρέας Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου και 3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2)∆ηµήτριος Μπούνιας, 3)Μαρία Τσουκαλά, 4)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 5)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6)Χρήστος Γούτος,
7)Βασίλειος Τοµαράς, 8)Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.428 έως και 462)
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Για το αντικείµενο:«Στην υπ’αριθ.103/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, περί δηµιουργίας Παιδικής Χαράς στην Τ.Κ.Συλιβαινιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό µέρος της υπ’αριθ.103/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως
εξής:
«Οµόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας:
1)Την έγκριση της υπ’αριθ.8/2016 απόφασης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας, περί δηµιουργίας εκ νέου
παιδικής χαράς στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Αιγαίου-Αµοργού-Κέας της παραλίας Συλιβαινιωτίκων, η οποία να λειτουργεί µε ευθύνη της ∆ηµοτικής Κοινότητας, που θα ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το
ωράριο λειτουργίας της, το οποίο θα έχει ως κατωτέρω:
- Χειµερινό ωράριο: 10.00 έως και 13.00 και 17.00 έως και 19.00
- Θερινό ωράριο : 09.00 έως και 13.00 και 17.30 έως και 21.00
Στο χώρο έκτασης περίπου 700µ2 να τοποθετηθούν πριν από την εγκατάσταση των οργάνων απαραιτήτως περίφραξη ύψους δύο µέτρων,
πόρτα που θα ασφαλίζει το χώρο, παροχή νερού και φωτισµού ενώ δεν
θα τοποθετηθεί κανένα απολύτως όργανο, εάν δεν γίνουν όλες οι ενέργειες, που απαιτούνται, για να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του χώρου
αυτού. Επειδή ο χώρος είναι αρκετά µεγάλος να διαχωριστεί σε δύο επιµέρους τµήµατα, προκειµένου να τοποθετηθούν όργανα που θα απευθύνονται σε δύο διαφορετικές ηλικιακές οµάδες και συγκεκριµένα:
o για την ηλικιακή οµάδα µηδέν έως πέντε ετών (0-5 ετών) α)νηπίων: 1 µεταλλική κούνια δύο θέσεων, 1 µεταλλική τραµπάλα ελατηρίου δύο θέσεων, ένα ελατήριο-µοτοσυκλέτα και ένα σύνθετο
όργανο και
o για την ηλικιακή οµάδα πέντε συν (5+- Παίδων): 1 µεταλλική κούνια τεσσάρων θέσεων, 1 µεταλλικό σύνθετο όργανο, δύο µεταλλικές τραµπάλες δύο θέσεων.
o η τοποθέτηση καθιστικών σωµάτων (παγκάκια ξύλινα) και κάδων
απορριµµάτων.
Όλα τα όργανα να είναι πιστοποιηµένα από κατάλληλο φορέα
πιστοποίησης. Οι θεµελιώσεις οι οποίες θα γίνουν από τον ανάδοχο-προµηθευτή των οργάνων, θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176- 1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά θεµελίωσης συνιστώνται από σκυροδέµατος C 16/20 και µεταλλική αγκύρωση.
Ως αντικραδασµική επιφάνεια προτείνεται βότσαλο διαστάσεων 28 χιλιοστών το οποίο θα πιστοποιηθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
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Ο χώρος χρήζει κατάλληλης διαµόρφωσης προτού τοποθετηθούν
τα νέα όργανα, ώστε να διαθέτει τις προϋποθέσεις για λήψη του σήµατος
καταλληλότητας και λειτουργίας από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
2)Η προµήθεια των οργάνων της παιδικής χαράς προτείνεται να
καλυφθεί από τον κωδικό 35-7135.001 του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2016, ενώ η διαµόρφωση του χώρου-περίφραξη και
λοιπές επεµβάσεις, προκειµένου να είναι κατάλληλος και να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου, προτείνεται να γίνει από τη
∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών µε τα διαθέσιµα µέσα και προσωπικό
του ∆ήµου Αιγιαλείας υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού που θα οριστεί από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας αφού άκουσε το αποφασιστικό
µέρος της υπ’αριθ.103/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του την υπ’αριθ.8/2016 απόφαση
Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας,
την ανάγκη δηµιουργίας εκ νέου, παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο
της εν λόγω Κοινότητας και της διενέργειας όλων των απαραίτητων εργασιών προκειµένου ο συγκεκριµένος χώρος να κριθεί κατάλληλος από
την αρµόδια επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς επίσης
και τις διατάξεις των υπ’αριθ.28492/2009 (Φ.Ε.Κ.931/τ.Β/18.05.2009)
«Καθορισµός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για
την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και
των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου
τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια» & 18239/2014 Αποφάσεων Υπουργού Εσωτερικών
(Φ.Ε.Κ.1289/τ.Β/21.05.2014) «Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της
παρ.1 του άρθρου 12 της αρ.28492/11-5-2009 (Φ.Ε.Κ. Β 931) απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
1)Την εκ νέου δηµιουργία Παιδικής Χαράς στο χώρο που περικλείεται από τις οδούς Αιγαίου-Αµοργού-Κέας της παραλίας Συλιβαινιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας
Η Παιδική Χαρά θα λειτουργεί µε ευθύνη της Τοπικής Κοινότητας, η οποία θα ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το ωράριο λειτουργίας
της, το οποίο έχει ως κατωτέρω:
-Χειµερινό ωράριο από 10:00΄ π.µ. έως και 13:00΄ και από 17:00΄
έως και 19:00΄.
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-Θερινό ωράριο από 09:00΄ έως και 13:00΄ και από 17:30΄ έως και
21:00΄.
Στο χώρο έκτασης περίπου 700 τ.µ. θα τοποθετηθούν πριν από την
εγκατάσταση των οργάνων απαραιτήτως, περίφραξη ύψους δύο (2) µέτρων, πόρτα που θα ασφαλίζει το χώρο, παροχή νερού και φωτισµού, ενώ
δεν θα τοποθετηθεί κανένα απολύτως όργανο, εάν δεν γίνουν όλες οι ενέργειες που απαιτούνται, προκειµένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα του χώρου από την αρµόδια επιτροπή ελέγχου παι-δικών χαρών της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Ο χώρος θα διαχωριστεί σε δύο επιµέρους τµήµατα, προκειµένου
να τοποθετηθούν όργανα που θα απευθύνονται σε δύο ηλικιακές οµάδες
και συγκεκριµένα:
1)Για την ηλικιακή οµάδα µηδέν έως πέντε ετών (0-5 ετών) νηπίων, µία (1) µεταλλική κούνια δύο θέσεων, µία (1) µεταλλική τραµπάλα
ελατηρίου δύο θέσεων, ένα (1) ελατήριο-µοτοσικλέτα και ένα (1) σύνθετο όργανο.
2)Για την ηλικιακή οµάδα πέντε συν (5+-Παίδων), µία (1) µεταλλική κούνια τεσσάρων θέσεων, ένα (1) µεταλλικό σύνθετο όργανο, δύο (2)
µεταλλικές τραµπάλες δύο θέσεων.
Επιπλέον θα τοποθετηθούν καθιστικά σώµατα (παγκάκια ξύλινα)
και κάδοι απορριµµάτων.
Όλα τα όργανα θα είναι πιστοποιηµένα από κατάλληλο φορέα πιστοποίησης. Οι θεµελιώσεις οι οποίες θα γίνουν από τον ανάδοχο-προµηθευτή των οργάνων, θα τηρούν τις απαιτήσεις και τις µεθόδους της παραγράφου 4.2.14 του ΕΝ:1176- 1:2008 συναρτήσει του εδάφους. Τα υλικά
θεµελίωσης συνιστώνται από σκυροδέµατος C 16/20 και µεταλλική αγκύρωση.
Ως αντικραδασµική επιφάνεια προτείνεται βότσαλο διαστάσεων 28 χιλιοστών το οποίο θα πιστοποιηθεί από διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης.
2)Η προµήθεια των οργάνων της Παιδικής Χαράς θα καλυφθεί από
τον Κ.Α.35-7135.001 του προϋπολογισµού ∆ήµου Αιγιαλείας οικονοµικού έτους 2016, ενώ η διαµόρφωση του χώρου-περίφραξη και λοιπές επεµβάσεις, προκειµένου να είναι κατάλληλος και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου, θα πραγµατοποιηθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας µε τα διαθέσιµα µέσα και προσωπικό,
υπό την επίβλεψη Πολιτικού Μηχανικού που θα οριστεί από την εν λόγω
∆ιεύθυνση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 454/2016.
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 455
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) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια,
17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: « Tροποποίηση της υπ’ αριθ.108/2015 απόφασης του ∆.Σ. Αιγιαλείας, ως προς το σκέλος που αφορά την αντικατάσταση Γραµµατέα της Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού (Ε.Φ.∆) του
∆ήµου Αιγιαλείας ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό πέµπτο (25ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, ∆ηµάρχου
Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε και κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη :
1. Την υπ’ αριθ.108/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας, «περί συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού (ΕΦ∆) του ∆ήµου Αιγιαλείας».
2. Την υπ’ αριθ.349/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αιγιαλείας, «περί Έγκρισης Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας (Ο.Ε.Υ.)».
3. Το άρθρο 9 του ανωτέρω Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αιγιαλείας , σύµφωνα µε το οποίο ρητά αναφέρονται οι παρακάτω αρµοδιότητες της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορική
και Τοπικής Ανάπτυξης, ως εξής:
« Αρµοδιότητες προστασίας του καταναλωτή
13. Μεριµνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσής του .
14. Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε
προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών,
τηρεί αρχεία των πορισµάτων της οικείας επιτροπής καθώς
και µητρώο καταναλωτών».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι: την τροποποίηση της υπ’ αριθ.
108/2015 απόφασης του ∆.Σ. Αιγιαλείας και την αντικατάσταση του κ.
Σπυρίδωνα Χατζή, Γραµµατέα της Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού
(ΕΦ∆) του ∆ήµου Αιγιαλείας, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ανωτέρω
Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Αιγιαλείας, µε την κα Κωνσταντίνα Τζίφα, υπάλληλο
του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων
Προστασίας Καταναλωτών & Απασχόλησης & Τουρισµού της ∆/νσης
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης
του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ. ∆ηµάρχου και έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθ.108/2015 προηγούµενη απόφασή του «περί συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού (ΕΦ∆) του ∆ήµου Αιγιαλείας», το άρθρο 9 της υπ’ αριθ.349/2011
απόφασής του, «περί Έγκρισης Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας
3

∆ήµου Αιγιαλείας (Ο.Ε.Υ.)», καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου
65 του Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/
σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά
από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την τροποποίηση της υπ’ αριθ.108/2015 απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αιγιαλείας, περί «Συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού Kαταναλωτών (Ε.Φ.∆) του ∆ήµου Αιγιαλείας» , ως εξής:
α) Την αντικατάσταση του κ. Σπυρίδωνα Χατζή, δηµοτικού υπαλλήλου από τη θέση του Γραµµατέα της Επιτροπής Φιλικού ∆ιακανονισµού (Ε.Φ.∆) του ∆ήµου Αιγιαλείας και
β) Τον ορισµό της κας Κωνσταντίνας Τζίφα, δηµοτική υπάλληλο
του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, Αδειοδοτήσεων
Προστασίας Καταναλωτών & Απασχόλησης & Τουρισµού της ∆/νσης
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Ανάπτυξης
του ∆ήµου Αιγιαλείας, η οποία θα εκτελεί χρέη Γραµµατέα της εν λόγω
επιτροπής
- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ.108/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 455/2016
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 456
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) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια,
17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: «Χορήγηση θέσης παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στη Λαϊκή Αγορά Αιγίου ».
O πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ .Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση της κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, Αντιδηµάρχου, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, κοι Σύµβουλοι,
Έχοντας υπόψη:
Την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014
τεύχος Α’):
Ο Χαρίλαος Σπυρόπουλος του Κων/νου, κάτοικος ∆. Αιγιαλείας,
έχοντας Άδεια Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς, ζητά να καταλάβει
θέση στην Λαϊκή Αγορά του Αιγίου.
Κατέθεσε αίτηση στις 08-07-2016 µε Αρ. Πρωτ. 21234 στο ∆ήµο
Αιγιαλείας και πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση θέσης Παραγωγού Πωλητή Λαϊκής Αγοράς.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
Την παραχώρηση θέσης στην Λαϊκή Αγορά του Αιγίου στον Παραγωγό Πωλητή Χαρίλαο Σπυρόπουλο του Κων/νου.
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 αρµοδίας Αντιδηµάρχου κας Βασιλικής Ψυχράµη-Σταυροπούλου, είδε την αριθ.πρωτ.21234/8-7-2016 αίτηση του κ.Χαρίλαου Σπυρόπουλου
του Κων/νου, µε το σχετικό φάκελο δικαιολογητικών και έλαβε υπόψη
του τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ/118/
15.05.2014 τεύχος Α’), καθώς επίσης και του άρθρου 65 Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆/νσης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την παραχώρηση θέσης στην Λαϊκή Αγορά του Αιγίου στον κ.
Χαρίλαο Σπυρόπουλο του Κων/νου. παραγωγό πωλητή Λαϊκών Αγορών.
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 456/2016
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 457
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) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια,
17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού από τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για Περιπτερούχους για το έτος 2016 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου
∆.Ε.∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας ∆ήµου Aιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι στη Τοπική Κοινότητα Συλιβαινιωτίκων λειτουργεί περίπτερο, του οποίου η άδεια λειτουργίας ανήκε στην από 1508-2015 θανούσα Σαρδελή Ελένη του Αντωνίου µε ΑΦΜ: 110010422
και αριθµό καρτέλας: 106954 .
Με τον 19735 Α/Α καταλόγου και µε αριθµό βεβαίωσης 144 από
την 18η Απριλίου 2016, χρεώθηκε το ποσό των 72 ευρώ για τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περιπτερούχους για το έτος 2016 .
Σύµφωνα µε τη Ληξιαρχική Πράξη µε στοιχεία 51/1/2015 που βεβαιώνεται η ηµεροµηνία θανάτου ως η 15η Αυγούστου 2015 , η άδεια
παύει πλέον να υφίσταται ενώ σύµφωνα µε το νόµο 4257 άρθρο 76 παρ.
7& 8 του 2014, µετά το θάνατο του δικαιούχου, τα µισθώµατα καταβάλλονται υπέρ του ∆ήµου. Εποµένως δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση καταβολής τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για περιπτερούχους για
το έτος 2016 και Κατόπιν τούτου εισηγούµαι:
Τη διαγραφή ποσού 72 ευρώ για τέλος κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων για περιπτερούχους για το έτος 2016 λόγω θανάτου της Σαρδελή
Ελένης του Αντωνίου µε ΑΦΜ: 110010422 και αριθµό καρτέλας:
106954».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, είδε το σχετικό
φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις
των παρ.7 & 8 του άρθρου 76 του Ν. 4257/2014, καθώς επίσης και του
άρθρου 65 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ 1) Mιχ.Κωνσταντίνου, 2) Θεοφ. Σπηλιόπουλου,3) Βασ.Ανδρουτσόπουλου, 4) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου και 5) ∆ηµ.Μπούρδου που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ.
5 του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική
ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Τη διαγραφή του ποσού των 72,00€ από καρτέλα µε αριθ.:
106954, λόγω θανάτου της Σαρδελή Ελένης του Αντωνίου µε ΑΦΜ:
110010422 , ως αχρεωστήτως επιβληθέντος δικαιώµατος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για περιπτερούχους για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 457/2016
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 458
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) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια,
17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού από τέλη Νεκροταφείου
Τ.Κ Κραθίου έτους 2015 σε βάρος του κ.Νταβέλη Παναγιώτη του Αποστόλου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό όγδοο (28ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου
∆.Ε.∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Κατόπιν αιτήσεως του Νταβέλη Παναγιώτη του Απόστολου, κατοίκου της Τοπικής Κοινότητας Συλιβαινιωτίκων µε ΑΦΜ: 032968840
και αριθµό καρτέλας: 55403, για διαγραφή εκ παραδροµής διπλής χρέωσης τελών νεκροταφείου έτους 2015 στη Τοπική Κοινότητα Κραθίου και
καθότι πλήρωσε τη σωστή χρέωση µε το Η 1237 από 20/05/2015 διπλότυπο είσπραξης, διαπιστώθηκε η ορθότητα του αιτήµατός του.
Κατόπιν τούτου εισηγούµαι:
Τη διαγραφή τελών νεκροταφείου του Νταβέλη Παναγιώτη του Απόστολου για το έτος 2015 το ποσό των 15 ευρώ ».
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, είδε το σχετικό φάκελο
µε τα οικονοµικά παραστατικά, την υπ’ αριθ.55403 καρτέλα του παραπάνω φορολογουµένου και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου
174 του Ν.3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010
(ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών
συµβούλων κ.κ 1) Mιχ.Κωνσταντίνου, 2) Θ.Σπηλιόπουλου,3) Β. Ανδρουτσόπουλου,4) ∆ηµ.Παναγιωτακόπουλου και 5) ∆ηµ.Μπούρδου που
δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Τη διαγραφή του ποσού των δέκα πέντε ευρώ (15,00 €) από την
καρτέλα µε αριθ.: 55403, στο όνοµα Νταβέλη Παναγιώτη του Απόστολου, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, λόγω διπλής χρέωσης τελών νεκροταφείου έτους 2015 στη Τοπική Κοινότητα Κραθίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 458/2016
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 459
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) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια,
17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: « ∆ιαγραφές χρεώσεων από τέλη ΤΑΠ σε φορολογουµένους της ∆.Ε.Ακράτας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το εικοστό ένατο (29ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι στο πρώην ∆ήµο Ακράτας και κατά προέκταση στη ∆ηµοτική Ενότητα Ακράτας πλέον, µετά την εφαρµογή του σχεδίου «Καλλικράτης», δεν υπήρχε ποτέ εφαρµογή για την έκδοση Βεβαιωτικών καταλόγων τελών ΤΑΠ.
Τα αρχεία οφειλετών κρατούνταν σε υπολογιστή σε απλή µορφή
excel και σε χειρόγραφες σηµειώσεις.
Έγιναν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να δηµιουργηθεί Οικονοµική εφαρµογή τελών ΤΑΠ.
Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την ελλιπέστατη βάση δεδοµένων ( µη καταχώρηση ΑΦΜ, πατρώνυµου, ζωνών κ.τ.λ.) είχε οδηγήσει
σε µια σειρά λάθος χρεώσεων λόγω συνωνυµιών, µη διαγραφής παλαιού
υπόχρεου κτλ.
Παράλληλα, έχουν πραγµατοποιηθεί αγοροπωλησίες από πλευράς
υπόχρεων οι οποίοι ουδέποτε γνωστοποίησαν τις όποιες αλλαγές ιδιοκτησίας η την διόρθωση µέτρων κατόπιν νεότερων µετρήσεων. Με τον
χρηµατικό κατάλογο 9211 µε ηµεροµηνία βεβαίωσης 16/01/2014, 14069
µε ηµεροµηνία βεβαίωσης 01/04/2015, 14999 µε ηµεροµηνία βεβαίωσης
06/11/2015 και 19659 µε ηµεροµηνία βεβαίωσης 11/04/2016 εκδόθηκαν
τα Τέλη ΤΑΠ για το οικονοµικό έτος 2011, 2012, 2013 αντίστοιχα καθώς
και για τις χρεώσεις επί ∆ήµου Ακράτας και προέκυψαν αιτήσεις πολιτών
για διαγραφή ποσών προσκοµίζοντας τα ανάλογα έγγραφα και στοιχειοθετώντας τις αξιώσεις τους όπως αναλυτικά αναγράφονται και αναλύονται στο παρακάτω πίνακα:
ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΠΑΤΡΩ- ΑΡ.
ΝΥΜΟ
ΚΑΡΤΕΛΑΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
2
3

Αγγελοπούλου Γεωργία
Αποστολόπουλος Νικόλαος
Αραπάκης Αναστάσιος
Βασιλόπουλος Παναγιώτης

106890

16,06
29,77
3 έτη Χ 83,35 =
250,05
38,61

Έχει διαγραφή λόγω πώλησης.
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
Είναι πουληµένο, επισύναψη
συµβολαίου

4

Ιωάννης
Νικόλαος
Παναγιώτης
Σωτήριος

5

Βασιλοπούλου Αναστασία

Βασίλειος

106674

6
7

Γαρίδας Βασίλειος
Ηλιόπουλος Γεώργιος

∆ηµήτριος 094701
Σωτήριος 47663

8

Ζαµπάτης Σπυρίδων

9

Ζώτου Χάιδω

Αναστάσιος
Αντώνιος

106093
47032
50103

54666
53079

3 έτη Χ 5,60 =
16,80
41,91
5,02 & 6,49 &
23,75 = 35,26
89,3 & 79,38 =
168,68
8,77

Λανθασµένη ζώνη βάση Ε9.
Πληρωµή ορθού ποσού µε το Η 1679
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
Λάθος µηχανογράφησης.
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9.
(Οµοίως 2015)
Είναι αγροτεµάχια βάση Ε9 .
Απαλλάσσονται
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9.
(Οµοίως 2015)
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∆ιόρθωση µέτρων (Οµοίως 2015)
Λάθος στη καταχώρηση ζώνης
∆ιπλοεγγραφή και στη καρτέλα της
συζύγου (52294)
∆ιπλοεγγραφή και στα τέκνα
Ευάγγελο και Βασίλειο

10
11
12

Κογκάκης Γεώργιος
Κοσµίδης Ιωάννης
Κουµπής Σωτήριος

Αντώνιος
Ισαάκ
Σωτήριος

106740
48095
48131

39,65
29,43
2,94

13

Βασίλειος

52294

7,33

14
15

Κυριακοπούλου – Κουµπή
∆ήµητρα
Κωνιδικιώτη Αγγελική
Λαγωγιάννης ∆ηµήτριος

106855
487252

Λουκά Νικολία

38,79
1,46 Χ 3 έτη & 1,6
Χ 4 έτη = 10,78
47,40

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
Είναι πουληµένο, επισύναψη
συµβολαίου

16
17

Οικονόµου Ανδρέας

Ανδρέας
Εµµανουήλ
Παναγιώτης
Αθανάσιος

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

18
19

Παπαδιαµαντόπουλος Χαρίλαος
Παπαπαύλου Αθανάσιος

1,85 Χ 3 έτη &
5,06 Χ 4 έτη =
25,79
4,2

Είναι πουληµένο, επισύναψη
συµβολαίου

20

Πέντε ΑΕ

11,96 Χ 5 έτη =
59,8
11,95 Χ 2έτη =
23,90
4,65 Χ 4 έτη = 18,6
Σύνολο= 102,30
201,25

21

Ράλλης Κων/νος

Παναγής

106871

22

Σάββας Κων/νος

Σπήλιος

49281

23

Σπανού Μαρία

Νικόλαος

51162

24
25

Σπηλιωτόπουλος Χρήστος
Σταυροπούλου Αικατερίνη

Κων/νος
Θωµάς

106854
106862

26

Σταυροπούλου Μαρία

Ασηµάκης

106879

27

Σταυροπούλου Νικολία

Παναγιώτης

106942

28

Φιλέρη Χριστίνα

∆ηµήτριος AKR
0104537

29

Φιλέρη Σταυριανή

Προκόπης

106943

113,75

30

Χωµενίδης Παναγιώτης

Ιωάννης

106747

98,84

31

Χωµενίδης Παναγιώτης

Ιωάννης

106747

28,79

106940
55457

Ιωάννης

48950

Ανδρέας

106847

52929

11,85 Χ 2 έτη
=23,70
8,50 Χ 2 έτη =
17,00
43,75 Χ 2 έτη =
87,50
149,53
119,07 Χ 4 έτη =
476,28
24,02 Χ 3 έτη =
72,06
4 Χ (9,92 Χ 4 έτη).
49,61 Χ 4 έτη.
2,54 Χ 3 έτη
Σύνολο: 364,78
3.5 X 2 έτη = 7,00

∆ιόρθωση µέτρων του οικοπέδου

∆ιόρθωση µέτρων του οικοπέδου

∆ιπλοχρέωση στην ίδια καρτέλα.
Πληρωµή µε Η 692
Μείωση µέτρων λόγω
απαλλοτρίωσης
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
∆ιόρθωση µέτρων του οικοπέδου
Πρόκειται για αγροτεµάχιο βάση Ε9.
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
( Αφορά τη θανούσα αδερφή
της Σταυροπούλου Καλλιόπη)
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
( Αφορά τον θανόντα σύζυγο
της Φιλέρη Αργύριο)
∆ιπλοχρέωση στην ίδια καρτέλα.
Λανθασµένη ζώνη και µέτρα
οικοπέδου βάση Ε9.
Πληρωµή ορθού ποσού µε το
Η 2097
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, είδε το σχετικό
φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, τις καρτέλες των παραπάνω φορολογουµένων και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του
4

Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/
Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ: 1) Mιχ .Κωνσταντίνου, 2) Θεοφ.Σπηλιόπουλου,3) Βασ. Ανδρουτσόπουλου,4) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου και 5) ∆ηµ.Μπούρδου που
δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει τις διαγραφές χρεώσεων από τέλη ΤΑΠ σε φορολογουµένους της ∆.Ε.Ακράτας, ως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :
ΟΝΟΜ/ΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥ
ΜΟ

ΑΡ.
ΚΑΡΤΕΛΑΣ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

1
2
3

Αγγελοπούλου Γεωργία
Αποστολόπουλος Νικόλαος
Αραπάκης Αναστάσιος

106093
47032
50103

Βασιλόπουλος Παναγιώτης

106890

16,06
29,77
3 έτη Χ 83,35 =
250,05
38,61

Έχει διαγραφή λόγω πώλησης.
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
Είναι πουληµένο, επισύναψη
συµβολαίου

4

Ιωάννης
Νικόλαος
Παναγιώτης
Σωτήριος

5

Βασιλοπούλου Αναστασία

Βασίλειος

106674

6
7

Γαρίδας Βασίλειος
Ηλιόπουλος Γεώργιος

∆ηµήτριος 094701
Σωτήριος 47663

8

Ζαµπάτης Σπυρίδων

9

Ζώτου Χάιδω

Αναστάσιος
Αντώνιος

53079

89,3 & 79,38 =
168,68
8,77

10
11
12

Κογκάκης Γεώργιος
Κοσµίδης Ιωάννης
Κουµπής Σωτήριος

Αντώνιος
Ισαάκ
Σωτήριος

106740
48095
48131

39,65
29,43
2,94

13

Βασίλειος

52294

7,33

14
15

Κυριακοπούλου – Κουµπή
∆ήµητρα
Κωνιδικιώτη Αγγελική
Λαγωγιάννης ∆ηµήτριος

106855
487252

Λουκά Νικολία

38,79
1,46 Χ 3 έτη & 1,6
Χ 4 έτη = 10,78
47,40

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
Είναι πουληµένο, επισύναψη
συµβολαίου

16
17

Οικονόµου Ανδρέας

Ανδρέας
Εµµανουήλ
Παναγιώτης
Αθανάσιος

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

18
19

Παπαδιαµαντόπουλος Χαρίλαος
Παπαπαύλου Αθανάσιος

1,85 Χ 3 έτη &
5,06 Χ 4 έτη =
25,79
4,2

Είναι πουληµένο, επισύναψη
συµβολαίου

20

Πέντε ΑΕ

11,96 Χ 5 έτη =
59,8
11,95 Χ 2έτη =
23,90
4,65 Χ 4 έτη = 18,6
Σύνολο= 102,30
201,25

21

Ράλλης Κων/νος

54666

106940
55457

Ιωάννης

48950

Ανδρέας

106847

52929
Παναγής

106871

3 έτη Χ 5,60 =
16,80
41,91
5,02 & 6,49 &
23,75 = 35,26

11,85 Χ 2 έτη
=23,70

Λανθασµένη ζώνη βάση Ε9.
Πληρωµή ορθού ποσού µε το Η 1679
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
Λάθος µηχανογράφησης.
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9.
(Οµοίως 2015)
Είναι αγροτεµάχια βάση Ε9 .
Απαλλάσσονται
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9.
(Οµοίως 2015)
∆ιόρθωση µέτρων (Οµοίως 2015)
Λάθος στη καταχώρηση ζώνης
∆ιπλοεγγραφή και στη καρτέλα της
συζύγου (52294)
∆ιπλοεγγραφή και στα τέκνα
Ευάγγελο και Βασίλειο

∆ιόρθωση µέτρων του οικοπέδου

∆ιόρθωση µέτρων του οικοπέδου

∆ιπλοχρέωση στην ίδια καρτέλα.
Πληρωµή µε Η 692
Μείωση µέτρων λόγω
απαλλοτρίωσης

5

22

Σάββας Κων/νος

Σπήλιος

49281

8,50 Χ 2 έτη =
17,00
43,75 Χ 2 έτη =
87,50
149,53
119,07 Χ 4 έτη =
476,28
24,02 Χ 3 έτη =
72,06
4 Χ (9,92 Χ 4 έτη).
49,61 Χ 4 έτη.
2,54 Χ 3 έτη
Σύνολο: 364,78
3.5 X 2 έτη = 7,00

23

Σπανού Μαρία

Νικόλαος

51162

24
25

Σπηλιωτόπουλος Χρήστος
Σταυροπούλου Αικατερίνη

Κων/νος
Θωµάς

106854
106862

26

Σταυροπούλου Μαρία

Ασηµάκης

106879

27

Σταυροπούλου Νικολία

Παναγιώτης

106942

28

Φιλέρη Χριστίνα

∆ηµήτριος AKR
0104537

29

Φιλέρη Σταυριανή

Προκόπης

106943

113,75

30

Χωµενίδης Παναγιώτης

Ιωάννης

106747

98,84

31

Χωµενίδης Παναγιώτης

Ιωάννης

106747

28,79

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 459/ 2016
O Γραµµατέας

∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
∆ιόρθωση µέτρων του οικοπέδου
Πρόκειται για αγροτεµάχιο βάση Ε9.
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
( Αφορά τη θανούσα αδερφή
της Σταυροπούλου Καλλιόπη)
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9
( Αφορά τον θανόντα σύζυγο
της Φιλέρη Αργύριο)
∆ιπλοχρέωση στην ίδια καρτέλα.
Λανθασµένη ζώνη και µέτρα
οικοπέδου βάση Ε9.
Πληρωµή ορθού ποσού µε το
Η 2097
∆εν υπάρχει το οικόπεδο βάση Ε9

Ο Πρόεδρος

6

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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 460
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) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια,
17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο: « Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβηθέντων σε φορολογουµένους της ∆.Ε.Ακράτας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό (30ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης
και διαβάζει εισήγηση του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, Αντιδηµάρχου
∆.Ε.∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας, ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
1) Σας γνωρίζουµε ότι η Ιωάννου Ελένη του Ιωάννη , µε αριθµό
καρτέλας: 47731 χρεώθηκε για το οικονοµικό έτος 2013 δυο τάφους στη
Τοπική Κοινότητα Παραλίας Πλατάνου, αντί του ορθού ενός. Στις
02/09/2013 µε το διπλότυπο είσπραξης Η 1488, τακτοποίησε την ορθή
οφειλή για τον ένα τάφο και αιτήθηκε την διαγραφή ποσού 25 Ευρώ που
αφορούσε την εσφαλµένη χρέωση.
Στις διαγραφές που πραγµατοποιήθηκαν από το τµήµα Εσόδων δεν
διαγράφηκε ολόκληρο το ποσό των 25 Ευρώ αλλά εσφαλµένα το ποσό
των 10 Ευρώ, µε αποτέλεσµα να παραµείνει λανθασµένη χρέωση 15 Ευρώ η οποία εισπράχτηκε µαζί µε τις προσαυξήσεις 2,40 Ευρώ µε το διπλότυπο είσπραξης Ζ 27 από τις 16/01/2015.
2) Σας γνωρίζουµε ότι ο Σπηλιωτόπουλος Χρήστος του Κωνσταντίνου µε αριθµό καρτέλας 108652, ΑΦΜ 025254366 χρεώνεται ΤΑΠ
οικοπέδου 1200 µέτρων στη ζώνη 01 Ακράτας µε χρέωση ανά έτος
164,93 ευρώ.
Από το 2009 όµως κατόπιν ανέργεσης οικίας εντός του και σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας το εναποµείναν οικόπεδο πλέον είναι 112 µέτρα
το οποίο και πρέπει να χρεώνεται µε το ποσό των 15,40 ευρώ. ∆ηλαδή
υπάρχει λανθασµένη χρέωση 149,53 ευρώ για τα έτη 2011,2012 και 2013
τα οποία και εισπράχτηκαν για το έτος 2011 µε το Η 371 διπλότυπο είσπραξης από 05/03/2014.
Για το έτος 2012 µε το Η 539 διπλότυπο είσπραξης από 11/05/2015
και για το έτος 2013 µε το Η 7080 διπλότυπο είσπραξης από 01/12/2015.
Κατόπιν τούτου εισηγούµαι:
α) την επιστροφή ποσού 17,40 Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή του στην δικαιούχο Ιωάννου Ελένη του Ιωάννη , ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
τελών νεκροταφείου.
β) την επιστροφή ποσού 448,59 Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την απόδοσή του στον δικαιούχο Σπηλιωτόπουλο Χρήστο του Κωνσταντίνου , ως αχρεωστήτως
καταβληθέντων τελών ΤAΠ ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του κ.Θεοφάνη Σταυρόπουλου, αρµοδίου Αντιδηµάρχου, είδε το σχετικό
φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την αριθ.Π.Α.Υ.=Α-508/2016
3

της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας για την δέσµευση της σχετικής πίστωσης και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου
174 του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆ και του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010
(ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών
συµβούλων κ.κ 1) Mιχ.Κωνσταντίνου, 2) Θεοφ.Σπηλιόπουλου,3) Βασ.
Ανδρουτσόπουλου,4) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου και 5) ∆ηµ.Μπούρδου
που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ απείχε από
την συζήτηση του θέµατος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, λόγω κωλύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν.3436 /2006
Κ.∆.Κ.(ΦΕΚ/Α΄/114/8-06-2006), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά
πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Να εγκρίνει:
α) Την επιστροφή του ποσού των 17,40 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών νεκροταφείου και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης
17,40€ σε βάρος του ΚΑ 00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2016,για την απόδοσή του στην δικαιούχο κα Ιωάννου
Ελένη του Ιωάννη.
β) Την επιστροφή του ποσού των 448,59 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών ΤAΠ και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης 448,59€ σε
βάρος του ΚΑ 00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοσή του στον δικαιούχο κ. Σπηλιωτόπουλο
Χρήστο του Κωνσταντίνου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 460/2016
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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 461
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) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια,
17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
1

∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )

2

Για το αντικείµενο:«Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στη δικαιούχο κα Ανδρεοπούλου Ειρήνη του Θεοδώρου».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό πρώτο (31ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας και υποβολή του Ε9 διαπιστώθηκε ότι η κα Ανδρεοπούλου Ειρήνη του Θεοδώρου δεν έχει ακίνητο
στην Τ.Κ. Λόγγου και κατά συνέπεια δεν πρέπει να χρεωθεί Τ.Α.Π για τα
έτη 2004/Α΄.βεβ.9999/01-01-08, 2003/Α΄βεβ.9999/01-01-08 και ΤΑΠ
Λόγγου /Α΄.βεβ.9999/01-01-08.
Η συµπολίτης µας ήδη έχει πληρώσει µαζί µε προσαυξήσεις για
κάτι που δεν έχει και συνεπώς θα πρέπει να της επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 38,97€ :
1. Ανδρεοπούλου Ειρήνη του Θεοδώρου, µε την αίτηση της αριθ.
20107/29-06-2016 ζητά να της επιστραφεί το ποσό των 38,97€ (κεφάλαιο
15,93 & προσαυξήσεις 23,04) που αποτελεί το ποσό που απέδωσε µε το
αριθ.1782/23-05-2016, Σειρά Ξ. ∆ιπλότυπο Είσπραξης του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Εισηγούµαι την επιστροφή ποσού 38,97 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος µέσω του Κ.Α.00-8261.000 προϋπολογισµού οικον.έτους
2016, για την απόδοση του στη δικαιούχο κα Ανδρεοπούλου Ειρήνη του
Θεοδώρου ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου, κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, είδε την αριθ.
πρωτ. 20107/29-06-2016 αίτηση της κας Ανδρεοπούλου Ειρήνης, το υπ’
αριθ. 1782/23-05-2016, ∆ιπλότυπο Είσπραξης (Σειρά Ξ.) του ∆ήµου Αιγιαλείας, το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά, την υπ’ αριθ.Α-706/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης (Π.Α.Υ) της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου
174 του Ν. 3463 /2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του
Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ 1) Mιχ. Κωνσταντίνου, 2) Θεοφ. Σπηλιόπουλου,
3) Βασ. Ανδρουτσόπουλου,4) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου και 5) ∆ηµ.
Μπούρδου που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου
96 του Ν. 3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά
από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την επιστροφή του ποσού των τριάντα οκτώ ευρώ και ενενήντα
επτά λεπτών (38,97€), που αφορά τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π)
στη Τ.Κ.Λόγγου, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και τη ψήφιση ισόπο3

σης πίστωσης ποσού 38,97€ σε βάρος του Κ.Α: 00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοσή του στην
δικαιούχο κα Ανδρεοπούλου Ειρήνη του Θεοδώρου.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 461/ 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
27 Ιουλίου 2016
Αριθ. Απoφ.: 462
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) ∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 7)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 8) Βασίλειο
Γεωρ.Χριστόπουλο, Αντιδηµάρχους, 9) Χρήστο Σπηλιωτόπουλο, 10) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 11) Παναγιώτη Μαρινόπουλο 12) Βασίλειο
Θεοφ. Χριστόπουλο, 13) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια,
17) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 18) Γεώργιο Γιοβά, 19) Ευστράτιο
Βαρδάκη, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 23)∆ηµήτριο Παναγιωτακόπουλο και 24)
Χρήστο Λαϊνά, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις είκοσι επτά (27) του µηνός Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30΄ 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.22.979/22-07-2016, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010),
στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.
Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ.: 1) Αργύριος Παπαχριστοπουλος, Τ.Κ. Βαλιµητίκων, 2) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου και
3)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
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∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ : 1) Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου,
Αντιδήµαρχος, 2) ∆ηµήτριος Μπούνιας, 3) Μαρία Τσουκαλά, 4) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 5) Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 6) Χρήστος Γούτος, 7) Βασίλειος Τοµαράς, 8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου & 9)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι τέσσερα (24) από τα τριάντα
τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ.αριθ. 428 έως και 462 )
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Για το αντικείµενο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον δικαιούχο κ. Αντώνιο Βασιλαντωνόπουλο του Παναγιώτη ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος
Ντίνος, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, Αντιδηµάρχου των ∆.Ε. Συµπολιτείας-Ερινεού του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει
ως εξής:
« Kε Πρόεδρε & κοι Σύµβουλοι,
Με την υπ’ αριθµ. αίτηση του 21731/10-06-2015, ο Βασιλαντωνόπουλος Αντώνιος του Παναγιώτη, µε αριθµό υδροµέτρου 73679, ζήτησε επανέλεγχο για υπερβολική κατανάλωση έτους 2014.
Μετά από έλεγχο του καταµετρητή Ιωάννη Ζήση διαπιστώθηκε η
υπερβολική κατανάλωση και µε την υπ’ αριθµ. 617/2015 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας αποφασίστηκε η διαγραφή από το
χρηµατικό κατάλογο 159/07-04-2015 ποσού 23,00 € συν Φ.Π.Α. 2,99 €
και χρέωση από το χρηµατικό κατάλογο 159 /07-04-2015 στον Κ.Α.
2112 23,00 € συν φ.π.α. στον κ.α. 4124.004 2,99 €, λόγω λανθασµένης
καταµέτρησης.
Πριν όµως ο παραπάνω αιτούντας καταθέσει την αίτηση επανελέγχου είχε πληρώσει ολόκληρο το ποσό µε το αριθµ. διπλ. είσπραξης
4000/10-06-2015.
Συνεπώς θα πρέπει να του επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 25,99 €:
Βασιλαντωνόπουλος Αντώνιος του Παναγιώτη, µε την αίτηση
του 21731/10-06-2015 ζητά να του επιστραφεί το ποσό των
25,99 € που αποτελεί το ποσό που απέδωσε µε το αριθ.:
4000/10-06-2015, Σειρά Ξ, ∆ιπλότυπο Είσπραξης του ∆ήµου
Αιγιαλείας.
Εισηγούµαι : την επιστροφή ποσού 25,99 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος µέσω του ΚΑ 00-8261.000 προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2016 για την απόδοσή του στο δικαιούχο Βασιλαντωνόπουλο Αντώνιο του Παναγιώτη ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου Αντιδηµάρχου κ.Μιχαήλ Κυριακόπουλου, είδε την αριθ.
πρωτ. 21731/10-06-2015 αίτηση του κ. Αντωνίου Βασιλαντωνόπουλου,
την υπ’ αριθ.617/2015 προηγούµενη απόφαση του, το σχετικό φάκελο µε
τα οικονοµικά παραστατικά, την υπ’ αριθ.Α-707/2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Αιγιαλείας και έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174
του Ν.3463 /2006 ∆.Κ.∆, καθώς επίσης και του άρθρου 65 του Ν.3852
/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», πλην των δηµοτικών
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συµβούλων κ.κ 1) Mιχ. Κωνσταντίνου, 2) Θεοφ.Σπηλιόπουλου,3) Βασ.
Ανδρουτσόπουλου,4) ∆ηµ. Παναγιωτακόπουλου και 5) ∆ηµ.Μπούρδου
που δήλωσαν «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 96 του Ν.
3463/06 η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), µετά από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία,
Αποφασ ί ζ ε ι
Την επιστροφή του ποσού των είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (25,99€), στον κ. Αντώνιο Βασιλαντωνόπουλο του Παναγιώτη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και τη ψήφιση ισόποσης πίστωσης
ποσού 25,99€ σε βάρος του Κ.Α: 00-8261.000 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016, για την απόδοσή του στον δικαιούχο κ.
Αντώνιο Βασιλαντωνόπουλο του Παναγιώτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 462/2016
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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