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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 312
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)

Για το αντικείµενο: «Συµπαράσταση στη διεκδίκηση του ∆ήµου
Μήλου για τον Επαναπατρισµό του αγάλµατος της Αφροδίτης της
Μήλου».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το όγδοο (8ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει το αριθ. 2162/22-6-2017 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.), το οποίο µας έχει αποσταλεί και έχει ως
εξής:
«Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος µε την υπ΄ αριθ. 356/10-052017 οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, συµπαρίσταται και ενισχύει την προσπάθεια του ∆ήµου Μήλου για την συγκέντρωση
ενός εκατοµµυρίου υπογραφών µε στόχο τον επαναπατρισµό του
Αγάλµατος της Αφροδίτης της Μήλου.
Σας στέλνουµε το Αίτηµα Συµπαράστασης και παρακαλούµε για
την υιοθέτηση του ανωτέρω αιτήµατος από το ∆ηµοτικό σας Συµβούλιο.
Η ΚΕ∆Ε, αρωγός στην προσπάθεια του ∆ήµου Μήλου, θα συγκεντρώσει τις αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων όλων των ∆ήµων της
χώρας και θα τις καταθέσει σε ειδική εκδήλωση στις αρµόδιες Ευρωπαϊκές αρχές µαζί µε το σύνολο των υπογραφών που θα έχουν συγκεντρωθεί
από τους υποστηρικτές της προσπάθειας.
Αναµένουµε την απόφαση του ∆ηµοτικού σας Συµβουλίου.
Το µοναδικό άγαλµα της Ελληνιστικής Εποχής, η Αφροδίτη της
Μήλου, αποτελεί το απόλυτο παγκόσµιο σύµβουλο της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς και ένα από τέσσερα πιο αξιόλογα εκθέµατα του Μουσείου
του Λούβρου, τόσο για την ανεκτίµητη ιστορική αλλά και για την
καλλιτεχνική του αξία. Επίσης ένα από τα πιο σηµαντικά ελληνικά έργα
πολιτισµού των προγόνων µας, που βρίσκονται µακριά από την πατρίδα
µας «φιλοξενούµενα» σε Μουσεία ανά τον κόσµο.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μήλου µε την υπ΄ αριθ. 40/2017
Απόφασή του στις 27/03/2017 επικύρωσε την βούληση του Μηλέικου
λαού για την δυναµική διεκδίκηση του επαναπατρισµού του αγάλµατος
της Αφροδίτης της Μήλου, πίσω στην πατρίδα του, η οποία ουδέποτε
έχει αµφισβητηθεί.
Θεωρώντας ότι τα αρχαία µας, ανήκουν στον τόπο από τον οποίο
προέρχονται και αποτελούν εµβληµατικά δηµιουργήµατα του πολιτισµού
µας, η ∆ηµοτική Αρχή της Μήλου, ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΤΗΣ
ΑΓΩΝΑ για τον επαναπατρισµό του µοναδικού αγάλµατος της
Αφροδίτης της Μήλου.
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μήλου, οι επισκέπτες βλέπουν
ένα αντίγραφο του αγάλµατος. Στόχος του ∆ήµου είναι µέχρι το 2020,
200 χρόνια από την ανακάλυψή του, το αυθεντικό άγαλµα να επιστρέψει
στο νησί.
Για τον πολύ σηµαντικό αυτό σκοπό, βρίσκεται σε εξέλιξη µια
ολοκληρωµένη καµπάνια ενηµέρωσης σε παγκόσµιο επίπεδο, µε στόχο

την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και την ενεργοποίηση των
αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, ενηµερώνονται όλα τα κανάλια ενηµέρωσης,
ενώ παράλληλα σχεδιάζονται ηµερίδες και εκδηλώσεις για την
υποστήριξη της συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υπογραφών.
«Είναι νοµίζω η αρχή για να καταφέρουµε αυτό που χρωστάµε
στους προγόνους αλλά και στα παιδιά µας», σχολιάζει ο ∆ήµαρχος
Μήλου κος Γεράσιµος ∆αµουλάκης, ενώ η Αντιδήµαρχος και Πρόεδρος
της Επιτροπής ∆ιεκδίκησης κα Ζαµπέτα Τούρλου προσθέτει: «Θεωρούµε
ότι η Αφροδίτη είναι η ξενιτεµένη µας θεά και ήρθε η ώρα να γυρίσει
πίσω. Ζητάµε από όλο τον κόσµο στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά της
Γης, να δώσει το δικό του µήνυµα για την αναγκαιότητα της επιστροφής
του αγάλµατος της Αφροδίτης πίσω στο νησί της».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού είδε το αριθ. 2162/22-62017 έγγραφο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.), την
υπ΄ αριθ. 40/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
Μήλου που λήφθηκε στις 27/03/2017, έλαβε υπόψη του, το γεγονός ότι
πρέπει να συµπαρασταθούµε στην βούληση του Μηλέικου λαού για την
δυναµική διεκδίκηση του επαναπατρισµού του αγάλµατος της Αφροδίτης
της Μήλου, πίσω στην πατρίδα του, η οποία ουδέποτε έχει αµφισβητηθεί,
καθώς επίσης και στις 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», ενώ είχαν απόχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος, 5)Χρήστος Λαϊνάς, 6)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος και 7)Βασίλειος Τοµαράς, µετά από διαλογική
συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Ο ∆ήµος Αιγιαλείας να συµπαρασταθεί και να ενισχύσει την
προσπάθεια του ∆ήµου Μήλου για την διεκδίκηση του επαναπατρισµού
από το Μουσείο του Λούβρου του µοναδικού αγάλµατος της
Ελληνιστικής Εποχής, της Αφροδίτης της Μήλου, που αποτελεί το
απόλυτο παγκόσµιο σύµβολο της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, τόσο
για την ανεκτίµητη ιστορική, αλλά και για την καλλιτεχνική του αξία.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 312/2017.
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 313
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Λήψη απόφασης για τη διάνοιξη ρυµοτοµούµενων τµηµάτων, επί της δηµοτικής παρόδου της οδού Καλλιπόλεως στο
Ο.Τ.448 του σχεδίου πόλης Αιγίου επέκτασης περιοχής Ν. Πλαστήρα, µε
την διαδικασία διοικητικής αποβολής».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ένατο (9ο) θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και
διαβάζει εισήγηση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Λεωνίδα Καράµπελα, M. Sc. Πολιτικού Μηχανικού, η οποία έχει ως εξής:
«Κατόπιν του υπ’ αρ.πρωτ.4759/7-2-14 εγγράφου της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆. Αιγιαλείας, προκειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 178 παρ.
1 & 4 του ∆ΚΚ (Ν.3463/06), να αποφανθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας επί διοικητικής αποβολής για τη διάνοιξη ρυµοτοµούµενων τµηµάτων, επί της δηµοτικής παρόδου της οδού Καλλιπόλεως στο Ο.Τ.448
του σχεδίου πόλης Αιγίου επέκτασης περιοχής Ν. Πλαστήρα (ΦΕΚ 1206/
∆/22-12-86), παρακαλούµε να προχωρήσετε στη λήψη σχετικής απόφασης.
Η υπόθεση έχει ως εξής:
Με την υπ’ αριθ.4828/4-7-94 αίτησή του ο κ. Αντώνης Κουτρουµάνης ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆. Αιγίου, να καθορισθούν
οι Ο.Γ. στην ιδιοκτησία της συζύγου του Γεωργίας Κουτρουµάνη επί της
οδού Καλλιπόλεως στο Ο.Τ.448 του σχεδίου πόλης Αιγίου επέκτασης περιοχής Ν. Πλαστήρα. Κατόπιν αυτού καθορίσθηκαν την 8-7-94 οι Ο.Γ.
από την Τ.Υ. του ∆ήµου, επί του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος του Πολιτ. Μηχανικού Ανδρουτσόπουλου Απόστολου τόσον επί της
οδού Καλλιπόλεως όσον και επί της προς νότον αδιανοίκτου οδού πλάτους 3,00 µ.
Στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθ.328/05-09-94 συµβολαιογραφική
πράξη του συµβ/φου Αιγίου Παναγόπουλου Αθανάσιου, η Γεωργία σύζ.
Αντωνίου Κουτρουµάνη παρέδωσε σε κοινή χρήση τα ρυµοτοµούµενα
τµήµατα του οικοπέδου ιδιοκτησίας της, τόσο επί της οδού Καλλιπόλεως
όσο και επί της προς νότο αδιανοίκτου δηµοτικής παρόδου πλάτους
τριών (3,00) µέτρων.
Έπειτα, ο νέος ιδιοκτήτης του οικοπέδου κ. Χρήστος Γκιζέλης, υπέβαλε αίτηση για καθορισµό Ο.Γ. χωρίς να συνυποβάλλει την ανωτέρω
328/94 πράξη παράδοσης σε κοινή χρήση. Κατόπιν αυτού η Τ.Υ. του
∆ήµου εξέδωσε την υπ’ αρ.10611/11-12-96 βεβαίωση που αναφέρει ότι
η πάροδος της οδού είναι αδιάνοικτη.
Η εκδοθείσα, από το Πολεοδοµικό Γραφείο Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, υπ’ αριθ.307/97 οικοδοµική άδεια στο όνοµα του κ. Χρήστου
Γκιζέλη, δεικνύει διανοιγµένη την πάροδο.
Με το υπ’ αρ.5260/16-6-2000 συµβόλαιο γονικής παροχής και σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών του συµβ/φου Αιγίου Αθανάσιου Παναγόπουλου, ο κ. Χρήστος Γκιζέλης µεταβίβασε στα παιδιά του το οικόπεδο µετά της διώροφης οικοδοµής επί της οδού Καλλιπόλεως 20. ∆ια του
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συµβολαίου αυτού αποδεικνύεται ότι όλοι οι κάτοχοι του οικοπέδου ήσαν γνώστες του γεγονότος της 328/94 παραχώρησης σε κοινή χρήση.
Παρόλα αυτά, όπως διαπιστώθηκε από αυτοψία της Τ.Υ. Αιγίου,
οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου έχουν περιφράξει την είσοδο της παραχωρηθείσας παρόδου µε µανδρότοιχο και σιδηρά θύρα και έχουν δενδροφυτεύσει την δηµοτική πάροδο, την οποία χρησιµοποιούν ως προκήπιό
τους.
Κατόπιν του υπ’ αριθ.23287/09-10-2009 εγγράφου του Τµήµατος
Πολ. Σχεδ. & Εφαρµογών της Τεχν. Υπηρεσίας του ∆. Αιγίου, Υπάλληλοι της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆. Αιγιαλείας πραγµατοποίησαν αυτοψία στο εν λόγω οικόπεδο, που βρίσκεται επί της οδού Καλλιπόλεως 20
στο Ο.Τ.448 του σχεδίου πόλης επέκτασης περιοχής Ν. Πλαστήρα. Συγκεκριµένα διαπιστώθηκε ότι η προβλεπόµενη από το σχέδιο πόλης δηµοτική πάροδος, εξακολουθεί να παραµένει αδιάνοικτος.
Οι ιδιοκτήτες του οικοπέδου, αν και ειδοποιήθηκαν µε το υπ’ αρ.
πρωτ.οικ.3538/28-6-12 έγγραφο της Υ.∆ΟΜ. του ∆. Αιγιαλείας, να προχωρήσουν εντός συγκεκριµένης προθεσµίας στην υλοποίηση επί του εδάφους της 328/94 συµβ/κής πράξης παραχώρησης, απελευθερώνοντας
και αποδίδοντας σε κοινή χρήση τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα του οικοπέδου, δεν προέβησαν ποτέ στις ενέργειες αυτές.
Σύµφωνα µε το υπ’ αριθ.9 συνηµµένο έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας επί διαδικασία διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό συµβούλιο ενώ το σχετικό πρωτόκολλο
εκδίδει ο ∆ήµαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας.
Σας αποστέλλουµε συνηµµένα φάκελο µε όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την υπόθεση και παρακαλούµε για την λήψη σχετικής
απόφασης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, κ. Λεωνίδα
Καράµπελα, M. Sc. Πολιτικού Μηχανικού και έλαβε υπόψη του την υπ’
αριθ.πρωτ.4828/04.07.1994 αίτηση του κ. Αντωνίου Κουτρουµάνη, την
υπ’ αριθ.328/05.09.1994 συµβολαιογραφική πράξη παραχώρησης σε κοινή χρήση ρυµοτοµούµενων τµηµάτων του συµβολαιογράφου Αιγίου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, την υπ’ αριθ.πρωτ.10611/13.11.1996 αίτηση
του κ. Χρήστου Γκιζέλη, την υπ’ αριθ.πρωτ.10611/11.12.1996 βεβαίωση
της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγίου, την υπ’ αριθ.307/1997 άδεια οικοδοµής, την υπ’ αριθ.5260/16.06.2000 συµβολαιογραφική πράξη γονικής παροχής και σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών του ανωτέρω συµβολαιογράφου, το υπ’ αριθ.πρωτ.23287/09.10.2009 έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγίου, το υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.3538/28.06.2012 έγγραφο της Υπηρεσίας ∆όµησης ∆ήµου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθ.πρωτ.4759/
07.02.2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αιγιαλείας, το απόσπασµα του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης επέκτασης Νικ.Πλαστήρα
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(Φ.Ε.Κ.1206/τ.∆/22.12.1986), την ανάγκη διοικητικής αποβολής των ιδιοκτητών του οικοπέδου, διότι έχουν περιφράξει την είσοδο της
παραχωρηθείσας παρόδου µε µανδρότοιχο και σιδηρά θύρα και έχουν
δενδροφυτεύσει την δηµοτική πάροδο, την οποία χρησιµοποιούν ως
προκήπιό τους, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η διάνοιξη των ρυµοτοµούµενων τµηµάτων επί της δηµοτικής παρόδου της οδού Καλλιπόλεως
στο Ο.Τ.448 του σχεδίου πόλης Αιγίου, επέκτασης περιοχής Νικ. Πλαστήρα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των παρ.1 & 4 του άρθρου 178 του
Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.
1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και 5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από
διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη διάνοιξη των ρυµοτουµένων τµηµάτων επί της δηµοτικής παρόδου της οδού Καλλιπόλεως στο Ο.Τ.448 του σχεδίου πόλης Αιγίου, επέκτασης περιοχής Νικολάου Πλαστήρα, µε τη διαδικασία διοικητικής αποβολής των ιδιοκτητών του οικοπέδου επί της οδού Καλλιπόλεως 20, δεδοµένου ότι έχουν περιφράξει της είσοδο της παραχωρηθείσας παρόδου,
µε µανδρότοιχο και σιδηρά θύρα και έχουν δενδροφυτεύσει τη δηµοτική
πάροδο, την οποία χρησιµοποιούν πλέον ως προκήπιό τους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 313/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 314
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Άνω
Κερύνειας και Αγίου Ιωάννη».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό δεύτερο (32ο) 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:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.2540/Β/7-11-2011).
3.
Την υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο
61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το άρθρο 199 παρ.1 Α14 του Ν.4281/2014 µε το οποίο καταργείται το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4281/
2014 όπου στην παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 ορίζεται η 1-32015.
8.
Το Φάκελο του έργου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης
Άνω Κερύνειας & Αγίου Ιωάννη» προϋπολογισµού 741.780,00 € µε
Φ.Π.Α.
9.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω
έργου της παρ.8 του παρόντος, που έχει προϋπολογισµό µικρότερο του
1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008, το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το
άρθρο 61 του Ν.4257/2014 και το άρθρο 26 του Ν.4024/2011:
1)Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετέχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
της.
2)Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους
κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που
προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε υπ’ αριθ.πρωτ.
16395/24-5-2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
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Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ.πρωτ.15854/19-5-2017
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ.πρωτ.16395/24-52017 Πρακτικό Κλήρωσης».
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 την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Άνω Κερύνειας & Αγίου Ιωάννη», τη διενεργηθείσα
κλήρωση µεταξύ των µελών του, την υπ’ αριθ.πρωτ.15854/19.05.2017 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησής της, το υπ’ αριθ.πρωτ.16395/24.
05.2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75
του Ν.3669/2008 (Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.4281/2014
(Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες
διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 37 του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/19.03.2015)
«Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών
στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την
παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/21-22.02.2016)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16 του Π.∆.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα
έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014 (Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
4)Χρήστος Γούτος και 5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση,
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Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Βελτίωση και επισκευή δικτύου ύδρευσης Άνω Κερύνειας &
Αγίου Ιωάννη», η οποία απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Βασίλειος Χριστόπουλος του Γεωργίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος,
Πρόεδρος.
2)Ηλίας Ντόκος του Παναγιώτη, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Φώτιος Κουρτάκης του ∆ηµητρίου, Τ.Ε. Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Αθανάσιος Μεντζελόπουλος του Παναγιώτη, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Κωνσταντίνος ∆ιαµαντόπουλος του Νικολάου, Τ.Ε. Τεχνολόγων
Πολιτικών Μηχανικών.
3)Ηλίας Τσάκαλης του Βασιλείου, Π.Ε. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 314/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 315
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο: «Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Εργασίες αναβάθµισης παλαιού σχολείου Τ.Κ.
Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και προµήθεια εξοπλισµού για την µετατροπή του σε ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το ενδέκατο (11ο) 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:
«Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2.
Τις διατάξεις της υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.2540/Β/7-11-2011).
3.
Την υπ’ αριθ.∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4.
Το άρθρο 61 του Ν.4257/2014.
5.
Το άρθρο 16 του Π.∆.171/1987 όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο
61 του Ν.4257/2014.
6.
Τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
7.
Το τεχνικό δελτίο του έργου: «Εργασίες αναβάθµισης παλαιού
σχολείου Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και Προµήθεια εξοπλισµού για την µετατροπή του σε ∆ηµοτική βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας» προϋπολογισµού 15.239,29 € µε ΦΠΑ.
8.
Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
προσωρινής και οριστικής παραλαβής για την παραλαβή του παραπάνω
έργου της παρ.8 του παρόντος, που έχουν προϋπολογισµό µικρότερο του
1.000.000,00 €, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 75 του Ν.3669/2008.
Σας παρακαλούµε όπως σύµφωνα µε το τα άρθρα 73 και 75 του Ν.
3669/2008,
1.
Ορίσετε κατόπιν κλήρωσης από το σύνολο των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και τον αναπληρωτή του που
θα συµµετάσχει στην εν λόγω Επιτροπή µε την ιδιότητα του Προέδρου
αυτής.
2.
Την συγκρότηση της εν λόγω τριµελούς Επιτροπής από τους κληρωθέντες ∆ηµοτικούς Συµβούλους και από τους µηχανικούς που προέκυψαν από τη διενεργηθείσα κλήρωση σύµφωνα µε το υπ’ αριθ.πρωτ.
20377/26-6-2017 Πρακτικό Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας.
Συνηµµένα σας υποβάλλουµε την υπ’ αριθ.πρωτ.19828/21-6-2017
Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθ.20377/26-6-2017
Πρακτικό Κλήρωσης, και το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου».
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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 την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες αναβάθµισης παλαιού σχολείου Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και προµήθεια εξοπλισµού για την µετατροπή του σε ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και κέντρο
πολιτιστικής δραστηριότητας», τη διενεργηθείσα κλήρωση µεταξύ των
µελών του, την υπ’ αριθ.πρωτ.19828/21.06.2017 Ανακοίνωση, το Αποδεικτικό Ανάρτησής της, το υπ’ αριθ.πρωτ.20377/26.06.2017 Πρακτικό
Κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Αιγιαλείας, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/2008
(Φ.Ε.Κ.116/τ.Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», του Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/τ.Α/
08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας,
οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», όπου η παρ.1 του άρθρου 201 του Ν.4281/2014 αντικαταστάθηκε από την
παρ.1 του 37 του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ.29/τ.Α/19.03.2015) «Ρυθµίσεις
για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων
και λοιπές διατάξεις», η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.4354/2015 (Φ.Ε.Κ.176/τ.Α/16.12.2015) «∆ιαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», που τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016 (Φ.Ε.Κ.21/τ.Α/21-22.02.2016) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», του άρθρου 16
του Π.∆.171/1987 (Φ.Ε.Κ.84/τ.Α/02.06.1987) «Όργανα που αποφασίζουν
ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται
από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως αναδιατυπώθηκε µε το άρθρο 61 του Ν.4257/2014
(Φ.Ε.Κ.93/τ.Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226/τ.Α/27.
10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι: κ.κ. 1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος
Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Χρήστος Γούτος και
5)Χρήστος Λαϊνάς, µετά από διαλογική συζήτηση,
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Οµόφωνα Αποφασίζει
Τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου: «Εργασίες αναβάθµισης παλαιού σχολείου Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων
∆ήµου Αιγιαλείας και προµήθεια εξοπλισµού για την µετατροπή του σε
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και κέντρο πολιτιστικής δραστηριότητας», η οποία
απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Τακτικά Μέλη:
1)Γεώργιος Γιοβάς του Παύλου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Πρόεδρος.
2)Χαράλαµπος Στεφανίδης του Νικολάου, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Χρήστος Λιοφάγος του Εµµανουήλ, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
Αναπληρωµατικά Μέλη:
1)Θεοφάνης Σταυρόπουλος του Προκοπίου, ∆ηµοτικός Σύµβουλος.
2)Μιχαήλ Σκαλιδάκης του Ιωάννη, Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
3)Αικατερίνη Λαλιώτη του Γεωργίου, Τ.Ε. Πολιτικών Μηχανικών.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 315/2017.
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
10 Ιουλίου 2017

Απόφαση 331
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3)Βασιλική Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο,
6)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 8)Γεώργιο
Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9)∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10)Μαρία Τσουκαλά,
11)Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 13)Βασίλειο
Θ. Χριστόπουλο, 14)Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16)Νικόλαο Θανασούλια, 17)Γεώργιο Ντίνο, 18)Ευστράτιο
Βαρδάκη, 19)Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20)Μιχαήλ Κωνσταντίνου,
21)Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22)Χρήστο Γούτο, 23)Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24)Βασίλειο Τοµαρά, 25)Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου,
26)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27)Χρήστο Λαϊνά και 28)Γεώργιο
Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα (10) Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου
Μπούνια, µε αριθ.πρωτ.21444/05.07.2017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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)Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων, 2)Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 3)Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων,
4)Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου, 5)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.
Ποροβίτσας και 6)Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ.Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 1)∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2)Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3)∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου, 4)Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος,
κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδοµένου ότι παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
(αριθ.302 έως και 344)
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Για το αντικείµενο:«Έγκριση 9ης παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου
στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και
µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό έβδοµο (27ο) 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 ανωτέρω ανάδοχος του έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου
και αποπεράτωση κτηρίου στον προαύλιο χώρο του, της T.K.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και
µορφωτικής δραστηριότητας», µε αίτησή του µε αριθ.πρωτ.19038/14-62017 ζητά την παράταση της προθεσµίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
κατά δύο µήνες.
Την 23-10-2015 υπεγράφη το συµφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, συνολικής δαπάνης (µε Φ.Π.Α.23%) € 36.381,21 και συνολικής προθεσµίας περαίωσης τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 22-1-2016.
Με την µε αρ.49/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-3-2016.
Με την µε αρ.226/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-5-2016.
Με την µε αρ.337/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-7-2016.
Με την µε αρ.507/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 4η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά τρεις (3) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-102016.
Με την µε αρ.614/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 5η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-12-2016.
Με την µε αρ.47/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 6η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-2-2017.
Με την µε αρ.106/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 7η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-4-2017.
Με την µε αρ.196/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αιγιαλείας εγκρίθηκε η 8η παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του εν
λόγω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες ήτοι έως τις 22-6-2017.
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Με την υπ’ αριθµ.πρωτ.19038/14-6-2017 αίτησή του, ο ανάδοχος
ζήτησε τη παράταση της προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή µέχρι την 22-8-2017, 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.
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 δύο (02) ηµερολογιακούς µήνες, δηλαδή έως την 22-8-2017, 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.49,
226, 337, 507, 604/2016, 47, 106 & 196/2017 προηγούµενες αποφάσεις
του, µε τις οποίες εγκρίθηκαν οι αντίστοιχες παρατάσεις προθεσµίας περαίωσης του έργου «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας
και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας», τους λόγους που εκθέτει στην υπ’ αριθ.πρωτ.19038/14.06.2017 αίτησή του ο ανάδοχος του εν λόγω έργου, την ανάγκη παράτασης προθεσµίας 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 κατασκευής δηµόσιων έργων», της παρ.2 του άρθρου 376 του
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/τ.Α/08.08.2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» και του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από
τη συζήτηση του θέµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 1)Βασίλειος Θ.
Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος
και 4)Χρήστος Γούτος, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. 1)Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου, 2)Γρηγορίου
Τριανταφυλλόπουλου και 3)Χρήστου Λαϊνά, 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), η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος], εποµένως κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
ης
Την έγκριση ένατης (9 ) παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του
έργου: «Επισκευή παλαιού σχολείου και αποπεράτωση κτιρίου στον
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προαύλιο χώρο του, της Τ.Κ.∆ιγελιωτίκων ∆ήµου Αιγιαλείας και µετατροπή του σε κέντρο πολιτιστικής και µορφωτικής δραστηριότητας», κατά δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες, ήτοι έως την 22.08.2017, προκειµένου
να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωσή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 331/2017.
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
10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 338
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία
Τσουκαλά, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Γεώργιο Ντίνο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Χρήστο Γούτο, 23)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Χρήστο Λαϊνά
και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 21444/5-072017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,3)
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και 6) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ.Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 302 έως και 344 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών Νεκροταφείου Αιγίου, στο όνοµα Πατηράκη Θεώνη του
Σπυρίδωνα & Τσάκα Αθηνά ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό πέµπτο (35ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
∆ιαπιστώθηκε από την υπηρεσία µας ότι:
α) εκ παραδροµής χρεώθηκε ετήσιο ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (ΝΕΟ Β΄) για ταφείο που από 22-5ου-2015 έχει διατεθεί και ως
εκ τούτου θα πρέπει να διαγραφεί η χρέωσή του για το έτος 2017 &
β) κατόπιν της αίτησης µε αριθ. πρωτ.: 17131/29-5-17 κας ∆αχτυλίδη Κικής, από την εξέταση του αρχείου προκύπτει ότι το ίδιο ταφείο
ΠΑΛΑΙΟ Β΄, χρεώνεται σε δυο διαφορετικές καρτέλες ήτοι στην καρτέλα µε αριθ. : 5987 στο όνοµα ΤΣΑΚΑ ΑΘΗΝΑ (∆ΑΧΤΥΛΙ∆Η ΚΙΚΗ)
& στην καρτέλα µε αριθ.: 76228 στο όνοµα ΤΣΑΚΑ ΑΘΗΝΑ (ΣΤΕΦΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ). Σχετικά µας χορηγήθηκε η από 13-6-17 βεβαίωση του Εφόρου του Νεκροταφείου µας ότι υπάρχει µόνο ένα καταχωρηµένο ταφείο ΠΑΛΑΙΟ Β΄, µε τα στοιχεία ΤΣΑΚΑ ΑΘΗΝΑ.
Εισηγούµαι:
Α) Τη διαγραφή του ποσού των 60,00€ από καρτέλα αριθ.: 66998,
στο όνοµα (ΠΑΤΗΡΑΚΗ ΘΕΩΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ) .
Β) Τη διαγραφή συνολικού ποσού 184,80€ από καρτέλα µε αριθ. :
5987 στο όνοµα ΤΣΑΚΑ ΑΘΗΝΑ (∆ΑΧΤΥΛΙ∆Η ΚΙΚΗ) ως αχρεωστήτως επιβληθέντα ετήσια πάγια τέλη Νεκροταφείου ΠΑΛΑΙΟ Β΄ ετών
2006 έως και 2017».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το
σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά 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, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων
κ.κ.:1)Eυστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχάλη Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4)Χρήστου Γούτου και 5)Βασιλείου Τοµαρά που
καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Eυστράτιος
Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
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Αποφασίζει
Α) Τη διαγραφή του ποσού των 60,00€ από καρτέλα αριθ.:
66998, στο όνοµα (ΠΑΤΗΡΑΚΗ ΘΕΩΝΗ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ) .
Β) Τη διαγραφή συνολικού ποσού 184,80€ από καρτέλα µε αριθ. :
5987 στο όνοµα ΤΣΑΚΑ ΑΘΗΝΑ (∆ΑΧΤΥΛΙ∆Η ΚΙΚΗ) ως αχρεωστήτως επιβληθέντα ετήσια πάγια τέλη Νεκροταφείου ΠΑΛΑΙΟ Β΄ ετών
2006 έως και 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 338/2017
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
10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 339
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία
Τσουκαλά, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Γεώργιο Ντίνο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Χρήστο Γούτο, 23)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Χρήστο Λαϊνά
και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 21444/5-072017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, 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.

1

Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,3) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και
6) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ.Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 302 έως και 344 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή χρέωσης ΤΑΠ έτους 2015 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έκτο (36ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Μετά την αποστολή ειδοποιητηρίων απόδοσης ΤΑΠ έτους 2015,
προσήλθε στην υπηρεσία εκπρόσωπος της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» µε ΑΦΜ
094019245 και Α/Α εγγραφής 38141, η οποία είχε ένα οικόπεδο 1.243,00
τµ επί των οδών Καποδιστρίου και Μεσσηνέζη και κατέθεσε αντίγραφο
συµβολαίου, σύµφωνα µε το οποίο το εν λόγω οικόπεδο το ∆εκέµβριο
του έτους 2014 µεταβιβάστηκε στο ∆ήµο Αιγιαλείας και εκ παραδροµής
συνέχισε να χρεώνεται το τέλος ακίνητης περιουσίας στην παραπάνω εταιρεία.
Σύµφωνα λοιπόν µε τα παραπάνω εισηγούµαι τη διαγραφή τέλους
ακίνητης περιουσίας έτους 2015 συνολικού ποσού 191,98 ως αχρεωστήτως επιβληθέντος ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το
σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά 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, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων
κ.κ.:1)Eυστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχάλη Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4)Χρήστου Γούτου και 5)Βασιλείου Τοµαρά που
καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Eυστράτιος
Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Εγκρίνει τη διαγραφή συνολικού ποσού 191,98 €, ως αχρεωστήτως επιβληθέντος ΤΑΠ έτους 2015, της εταιρείας «ΟΤΕ ΑΕ» µε ΑΦΜ
094019245 και Α/Α εγγραφής 38141, διότι το εν λόγω οικόπεδο το ∆εκέµβριο του έτους 2014 µεταβιβάστηκε στο ∆ήµο Αιγιαλείας.Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 339 /2017
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
10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 340
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία
Τσουκαλά, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Γεώργιο Ντίνο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Χρήστο Γούτο, 23)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Χρήστο Λαϊνά
και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 21444/5-072017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,3) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και
6) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ.Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 302 έως και 344 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή χρεώσεων από Τ.Α.Π κτίσµατος,
ως αχρεωστήτως επιβληθέντος σε βάρος του κ. Κατσιβάλη Μελετίου του
Νικολάου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό έβδοµο (37ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Κατόπιν σχετικής αιτήσεως διαπιστώθηκε από την υπηρεσία µας
ότι εκ παραδροµής καταχωρήθηκε σε βάρος του κου ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε αριθµό καρτέλας : 86467, απόδοση
Τέλους ΤΑΠ για κτίσµα ιδιοκτησίας του ως µη ηλεκτροδοτούµενο
57,00τµ., ετών 2016 & 2017 ποσού εκάστου έτους 11,97€ καθώς όπως
από λογαριασµό της ∆ΕΗ που προσκοµίστηκε το συγκεκριµένο κτίσµα
ηλεκτροδοτείται και αποδίδεται το ΤΑΠ , µέσω σχετικών λογαριασµών.
Εισηγούµαι τη διαγραφή ποσού 11,97€ από ΤΑΠ κτίσµατος
57,00τµ. στην οδό Κ. ΦΑΝΕΛΛΗ 4, για το έτος 2016 και ποσού 11,97€
για το έτος 2017, κου ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε
αριθµό καρτέλας 86467, ως αχρεωστήτως επιβληθέντος ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το
σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά 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, µετά από διαλογική συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων
κ.κ.:1)Eυστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχάλη Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4)Χρήστου Γούτου και 5)Βασιλείου Τοµαρά που
καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση
του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος,
2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Eυστράτιος
Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Nα εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού 11,97€ από ΤΑΠ κτίσµατος
57,00τµ. στην οδό Κ. ΦΑΝΕΛΛΗ 4, στο Αίγιο, για το έτος 2016 και ποσού 11,97€ για το έτος 2017, του κ. ΚΑΤΣΙΒΑΛΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ µε αριθµό καρτέλας 86467, ως αχρεωστήτως επιβληθέντος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 340 /2017
O Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

3

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
10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 341
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία
Τσουκαλά, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Γεώργιο Ντίνο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Χρήστο Γούτο, 23)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Χρήστο Λαϊνά
και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 21444/5-072017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,3) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και
6) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ.Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 302 έως και 344 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστων
χώρων περιπτερούχων έτους 2017 ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό όγδοο (38ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτούΑκράτας-Αιγείρας κ. Γεωργίου Γιοβά, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Με τον βεβαιωτικό κατάλογο 25161 από 05/04/2017 βεβαιώθηκαν Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περιπτερούχους για το
έτος 2017.
Κατόπιν αντιπαράθεσης νεότερων στοιχείων που σχετίζονται µε
Ληξιαρχικά συµβάντα (θάνατοι) διαπιστώνονται τα εξής:
1) Όσο αφορά τη χρέωση στη κυρία Ζυµβρακάκη Αγγελική του Γεωργίου, λαµβάνοντας υπόψη :
α) Την υπ’αριθ. 70/1/2016 Ληξιαρχική Πράξη θανάτου σύµφωνα µε την
οποία η Ζυµβρακάκη Αγγελική του Γεωργίου , απεβίωσε την 6η Νοεµβρίου 2016.
Β) Το ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της ιδίας και της κυρίας Τσιριµώκου ∆έσποινας του Ιωάννη, το οποίο συντάχτηκε την 29η Μαΐου 2016.
Γ) Τον νόµο 4257 άρθρο 76 παρ. 7& 8 του 2014, σύµφωνα µε τον οποίο
µετά το θάνατο του δικαιούχου, τα µισθώµατα καταβάλλονται υπέρ του
∆ήµου.
∆) Την καταβολή µηνιαίων µισθωµάτων ποσού 289,80 ευρώ στο ∆ήµο
Αιγιαλείας από την µισθώτρια Τσιριµώκου ∆έσποινα.
2) Όσο αφορά τη χρέωση στη κυρία Σαρδελή Ελένη του Αντωνίου, λαµβάνοντας υπόψη :
α) Την υπ’αριθ. 51/1/2015 Ληξιαρχική Πράξη θανάτου σύµφωνα µε την
οποία η Σαρδελή Ελένη του Αντωνίου, απεβίωσε την 15η Αυγούστου
2015.
Β) Το ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ της ιδίας και της κυρίας Μαυρογιάννη Σταµατίας του Νικολάου, το οποίο συντάχτηκε την 29η Σεπτεµβρίου 2014.
Γ) Τον νόµο 4257 άρθρο 76 παρ. 7& 8 του 2014, σύµφωνα µε τον οποίο
µετά το θάνατο του δικαιούχου, τα µισθώµατα καταβάλλονται υπέρ του
∆ήµου.
∆) Την καταβολή µηνιαίων µισθωµάτων ποσού 305,33 ευρώ στο ∆ήµο
Αιγιαλείας από την µισθώτρια Μαυρογιάννη Σταµατία του Νικολάου.
3) Όσο αφορά τη χρέωση στη κυρία Πετροπούλου Αγγελική , λαµβάνοντας υπόψη :
α) Την υπ’αριθ. 61/Γ/2001 Ληξιαρχική Πράξη θανάτου σύµφωνα µε την
οποία η Πετροπούλου Αγγελική , απεβίωσε την 11η ∆εκεµβρίου 2001.
β) Το γεγονός ότι δεν υπάρχει συµφωνητικό µε µισθωτή αλλά και το ότι
δεν υφίσταται πλέον το περίπτερο εδώ και πολλά χρόνια.
Κατόπιν τούτου εισηγούµαι:
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1) Τη διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περιπτερούχους για το έτος 2017 της Ζυµβρακάκη Αγγελικής του Γεωργίου µε
Α/Α εγραφής : 47662 το ποσό των 72 ευρώ .
2) Τη διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περιπτερούχους για το έτος 2017 της Σαρδελή Ελένης του Αντωνίου µε Α/Α εγραφής : 112597 το ποσό των 72 ευρώ .
3) Τη διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περιπτερούχους για τα έτη 2014, 2015,2016 και 2017 της Πετροπούλου Αγγελικής µε Α/Α εγραφής : 86944 το ποσό των 72 ευρώ για τα έτη 2014,
2015,2016 και 2017.∆ηλαδή 72 ευρώ Χ 4έτη = 288 ευρώ ».
Στη συνέχεια ο κ . Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου κ.Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το σχετικό
φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά του Γραφείου Εσόδων ∆.Ε. Ακράτας 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, µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.:1)Eυστάθιου Θεοδωρακόπουλου,
2)Μιχάλη Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4)Χρήστου Γούτου και 5)Βασιλείου Τοµαρά που καταψήφισαν το θέµα, 6) Kωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου που δήλωσε «παρών» (σύµφωνα µε την παρ. 5
του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 ∆.Κ.∆ η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική ψήφος), ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος
οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Eυστράτιος Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία,
Αποφασίζει
Nα εγκρίνει:
1) Τη διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περιπτερούχους για το έτος 2017 της Ζυµβρακάκη Αγγελικής του Γεωργίου µε Α/Α εγραφής : 47662 το ποσό των 72 ευρώ .
2) Τη διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περιπτερούχους για το έτος 2017 της Σαρδελή Ελένης του Αντωνίου µε Α/Α
εγραφής : 112597 το ποσό των 72 ευρώ .
3) Τη διαγραφή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από περιπτερούχους για τα έτη 2014, 2015,2016 και 2017 της Πετροπούλου Αγγελικής µε Α/Α εγραφής : 86944 το ποσό των 72 ευρώ για τα έτη 2014,
2015,2016 και 2017.∆ηλαδή 72 ευρώ Χ 4έτη = 288 ευρώ ».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 341 /2017
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
10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 342
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία
Τσουκαλά, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Γεώργιο Ντίνο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Χρήστο Γούτο, 23)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Χρήστο Λαϊνά
και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 21444/5-072017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,3) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και
6) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ.Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 302 έως και 344 )
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Για το αντικείµενο: « ∆ιαγραφή τελών 0,5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιχειρήσεων ∆.Ε.ΑΚΡΑΤΑΣ ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τριακοστό ένατο (39ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτούΑκράτας-Αιγείρας κ. Γεωργίου Γιοβά, που έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Σας γνωρίζουµε ότι µε τον βεβαιωτικό κατάλογο 24630 της 3ης
Μαΐου 2017 έχουν βεβαιωθεί ποσά για τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων επιχειρήσεων έτους 2015.
Επίσης µε τον βεβαιωτικό κατάλογο 25032 της 3ης Μαΐου 2017 έχουν βεβαιωθεί πρόστιµα µη καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων έτους 2015.
Τα στοιχεία αναζητήθηκαν από τη ∆ΟΥ Αιγίου στις περιπτώσεις
που οι κάτοχοι επιχειρήσεων δεν δήλωσαν ως όφειλαν τα ακαθάριστα
έσοδα στο χρονικό διάστηµα που έπρεπε.
Πριν τη βεβαίωση των καταλόγων στάλθηκαν χρηµατικά αποσπάσµατα στους υπόχρεους έχοντας το δικαίωµα εντός τριάντα ηµερών να
καταθέσουν τυχόν αντιρρήσεις. Το ίδιο έγινε και µε την απόφαση ∆ηµάρχου
Στη περίπτωση της επιχείρησης “Ο Λάµπρος”, ιδιοκτησίας Καρακώστα Λάµπρου του Θεοδώρου µε ΑΦΜ 034726384 διαπιστώθηκε λάθος
χρέωση λόγω παράλληλης εµπορικής δραστηριότητας που δεν υπόκειται
στην υποχρέωση καταβολής τέλους 0,5% µε αποτέλεσµα να ληφθεί υπόψη µεγαλύτερος τζίρος για τον υπολογισµό τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων έτους 2015 όπως προκύπτει και από τις περιοδικές δηλώσεις τις οποίες προσκόµισε.
Αναλυτικά:
Α) Συνολικά ακαθάριστα έσοδα έτους 2015: 211.779,12 ευρώ.
Ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε τέλος 0,5%: 120.593,12 ευρώ.
Αρχική βεβαιωµένη χρέωση: 1.053,62 ευρώ.
Ορθή βεβαίωση: 602,96 ευρω.
Β) Βεβαιωµένο πρόστιµο µη καταβολής περιοδικής δήλωσης: 210,72
ευρώ.
Ορθός υπολογισµός προστίµου βάση σωστού τζίρου: 120,59 ευρώ.
Κατόπιν τούτου εισηγούµαι τη διαγραφή ποσού 450,66 ευρώ
(1.053,62- 602,96) και διαγραφή προστίµου 90,13 ευρώ ( 210,72-120,59)
λόγω υπολογισµού ακαθαρίστων εσόδων τα οποία δεν υπόκεινται σε καταβολή τέλους 0,5% προς το ∆ήµο».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου κ.Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το σχετικό
φάκελο του Γραφείου Εσόδων ∆.Ε.Ακράτας µε τα οικονοµικά παραστατικά 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/
3

Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης, µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.:1)Eυστάθιου Θεοδωρακόπουλου,
2)Μιχάλη Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4)Χρήστου Γούτου και 5)Βασιλείου Τοµαρά που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι
κ.κ.:1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 4)Eυστράτιος Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
Tη διαγραφή ποσού 450,66 ευρώ (1.053,62- 602,96) και διαγραφή προστίµου 90,13 ευρώ ( 210,72-120,59) σε βάρος της επιχείρησης «Ο
Λάµπρος», ιδιοκτησίας Καρακώστα Λάµπρου του Θεοδώρου, λόγω υπολογισµού ακαθαρίστων εσόδων τα οποία δεν υπόκεινται σε καταβολή
τέλους 0,5% προς το ∆ήµο Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 342/2017
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
10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 343
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία
Τσουκαλά, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Γεώργιο Ντίνο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Χρήστο Γούτο, 23)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Χρήστο Λαϊνά
και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 21444/5-072017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,3) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ. Πλατάνου, 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και
6) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ.Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 302 έως και 344 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφή ποσού από την καρτέλα οφειλών
του κ.Σιαφλά Αθανασίου του Βασιλείου ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος Μπούνιας, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό (40ο) θέµα της ηµερήσιας
διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, που
έχει ως εξής :
« Kε Πρόεδρε, Κε ∆ήµαρχε και κοι Σύµβουλοι,
Ο κύριος Σιαφλάς Αθανάσιος του Χαράλαµπου κατέθεσε µέσω
λογ/σµού Εθνικής Τράπεζας στο ταµείο του ∆ήµου µας στις 24/10/2016
το ποσό των 95,52€ για οφειλές του, όµως εκ παραδροµής πιστώθηκε το
ανωτέρω ποσό στην καρτέλα οφειλών του κ.Σιαφλά Αθανασίου του Βασιλείου.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαι τη διαγραφή ποσού 95,52€ από
την καρτέλα οφειλών του Σιαφλά Αθανασίου του Βασιλείου και την πίστωση της καρτέλας οφειλών του Σιαφλά Αθανασίου του Χαράλαµπου
µε το αντίστοιχο ποσό ».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της κας Προϊσταµένης του Τµήµατος Ταµείου της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το σχετικό φάκελο µε τα οικονοµικά παραστατικά 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, µετά από διαλογική
συζήτηση, πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.:1)Eυστάθιου Θεοδωρακόπουλου, 2)Μιχάλη Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4)Χρήστου Γούτου και 5)Βασιλείου Τοµαρά που καταψήφισαν το θέµα, ενώ
είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος,
3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Eυστράτιος Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
Να εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού των 95,52€ από την καρτέλα
οφειλών του κ.Σιαφλά Αθανασίου του Βασιλείου και την πίστωση της
καρτέλας οφειλών του κ. Σιαφλά Αθανασίου του Χαράλαµπου µε το αντίστοιχο ποσό.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 343 /2017
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
10 Ιουλίου 2017
Αριθ. Απoφ.: 344
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1) ∆ηµήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2) ∆ηµήτριο Μπούρδο, Γραµµατέα, 3) Βασιλική
Ψυχράµη-Σταυροπούλου, 4) Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)∆ηµήτριο Φιλιππάτο, 6) Βασίλειο Γεωρ. Χριστόπουλο, 7) Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8) Γεώργιο Γιοβά, Αντιδηµάρχους, 9) ∆ηµήτριο Καλαµίδα, 10) Μαρία
Τσουκαλά, 11) Θεοφάνη Σταυρόπουλο, 12) Παναγιώτη Μαρινόπουλο,
13) Βασίλειο Θεοφ. Χριστόπουλο, 14) Αθανάσιο Μεντζελόπουλο, 15)
Μαρία Παπαχριστοπούλου, 16) Νικόλαο Θανασούλια, 17) Γεώργιο Ντίνο, 18) Ευστράτιο Βαρδάκη, 19) Ευστάθιο Θεοδωρακόπουλο, 20) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 21) Θεοφάνη Σπηλιόπουλο, 22) Χρήστο Γούτο, 23)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 24) Βασίλειο Τοµαρά, 25) Κωνσταντίνο Παπακωνσταντίνου, 26) Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, 27) Χρήστο Λαϊνά
και 28) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήµερα στις δέκα
(10) του µηνός Ιουλίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα 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. ∆ηµητρίου Μπούνια, µε αριθ. πρωτ. 21444/5-072017, η οποία δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόµιµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. ∆ήµαρχο Αιγιαλείας, στα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, στον κ. Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου, καθώς και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέµατα της Ηµερήσιας
∆ιάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
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Παρόντες Πρόεδροι ∆.Κ. & Τ.Κ. οι κ.κ: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ. Ζαχλωριτίκων, 2) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ. Κουλούρας,3)
Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 4) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.
Πλατάνου, 5) Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ. Ποροβίτσας και 6) Απόστολος Μεντζελόπουλος, Τ.Κ. Χρυσανθίου.
∆εν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώµατος οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ: 1) ∆ηµήτριος Τριανταφυλλόπουλος,
Αντιπρόεδρος, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, 3) ∆ιαµάντω Βασιλακοπούλου,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5) ∆ηµήτριος Παναγιωτακόπουλος, κωλυόµενοι.
Μετά από τα παραπάνω ο κ.Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη
απαρτίας, αφού παραβρέθηκαν τα είκοσι οκτώ (28) από τα τριάντα τρία
(33) Μέλη του ∆.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

(αποφ. αριθ. 302 έως και 344 )
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Για το αντικείµενο: «∆ιαγραφές οφειλών τελών ύδρευσηςάρδευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε. Ακράτας ».
Ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας κ. ∆ηµήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το τεσσαρακοστό πρώτο (41ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδηµάρχου ∆.Ε. ∆ιακοπτού-Ακράτας-Αιγείρας κ. Γεωργίου Γιοβά, περί διαγραφών οφειλών
τελών ύδρευσης και άρδευσης σε υπόχρεους από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της ∆.Ε.Ακράτας , η οποία είχε εκ των προτέρων διανεµηθεί
στους επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων-δηµοτικούς συµβούλους
για ενηµέρωσή των.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του αρµοδίου κ.Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Αιγιαλείας, είδε το σχετικό
φάκελο του Γραφείου Εσόδων ∆.Ε.Ακράτας µε τα οικονοµικά παραστατικά 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, µετά από διαλογική συζήτηση,
πλην των δηµοτικών συµβούλων κ.κ.:1)Eυστάθιου Θεοδωρακόπουλου,
2)Μιχάλη Κωνσταντίνου, 3)Θεοφάνη Σπηλιόπουλου, 4)Χρήστου Γούτου και 5)Βασιλείου Τοµαρά που καταψήφισαν το θέµα, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέµατος οι δηµοτικοί σύµβουλοι
κ.κ.:1)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 2)∆ηµήτριος Μπούρδος, 3)Βασίλειος
Ανδρουτσόπουλος, 4)Eυστράτιος Βαρδάκης και 5)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, εποµένως κατά πλειοψηφία
Αποφασίζει
Τη διαγραφή ή µεταφορά ανάλογα µε την περίπτωση των χρεών
και των προσαυξήσεων από τους παρακάτω οφειλέτες µε τα έναντι εκάστου αναφερόµενα ποσά και λόγους.
Α. Υ∆ΡΕΥΣΗ
1) Λατάνης Θεόδωρος του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 96978): 37,70€ από κατανάλωση ύδρευσης Β’ Εξαµήνου 2014 και 4,90€ από Φ.Π.Α 13% του ιδίου τέλους,
διότι κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας µας στις 10-82016 είχε γίνει λάθος καταγραφή από τον καταµετρητή την 2-11-2015 για το υδρόµετρο µε αρ. 87-95436, σε οικία στην Καψιακού Ακράτας. Έγινε επανακοστολόγηση της κατανάλωσης µε βάση την ορθή ένδειξη και ο οφειλέτης πλήρωσε την ορθή χρέωση µε το αρ. Η 4741/22-8-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης. Σχετική η
26069/22-08-2016 αίτηση και συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που
διενήργησε την αυτοψία.
2) Τσολιάκος (ΚΟΙΝ/ΣΤΟ) Νικόλαος (Α/Α ΕΓΓΡ. 46245): α) 112,30€ από κατανάλωση ύδρευσης Β’ Εξαµήνου 2014 και 14,60€ από Φ.Π.Α 13% του ιδίου τέλους και β) 257,30€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 33,45€ από
Φ.Π.Α 13% του ιδίου τέλους διότι κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου
της υπηρεσίας µας στις 9-8-2016 διαπιστώθηκε λάθος καταγραφή από τον καταµετρητή την 7-10-2015 για το κοινόχρηστο υδρόµετρο µε αρ. ΒΑ020713/02, σε
πολυκατοικία επί της οδού Μακεδονίας στην Παρ. Συλίβαινας, Τ.Κ. Ακράτας.
3

Σχετική η 18983/21-06-2016 αίτηση και συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που διενήργησε την αυτοψία.
3) Μαντωνάκη Γεωργία του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 48422): 25,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2016 και 3,25€ από Φ.Π.Α 13% του ιδίου τέλους, διότι εκ παραδροµής χρεώθηκε 60,00€ πλέον 7,80€ από Φ.Π.Α. 13% για πάγιο τέλος ύδρευσης
έτους 2016, αντί του ορθού 35,00€ πλέον Φ.Π.Α. 13%. Σχετική η 18822/17-062016 αίτηση.
4) Σαλαπάτα Αγγελική του Αριστοτέλη (Α/Α ΕΓΓΡ. 49312): 13,74€ από κατανάλωση ύδρευσης Β’ Εξαµήνου 2014 και 1,79€ από Φ.Π.Α 13% του ιδίου τέλους, διότι ο οφειλέτης έφερε το υδρόµετρο στην υπηρεσία στις 7-8-2016 και η
ένδειξη ήταν 8.014, αντί της ένδειξης 9.097 που κατέγραψε ο καταµετρητής την
12-10-2015 για το υδρόµετρο µε αρ. 83705903, σε οικία στο Κράθιο Ακράτας.
Σχετική η 26153/22-08-2016 αίτηση.
5) Ρούµπας Γεώργιος του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 88383): α) 14,70€ από κατανάλωση ύδρευσης Β’ Εξαµήνου 2014 πλέον 1,91€ από Φ.Π.Α 13% και β) 5,30€
από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον 0,69€ από Φ.Π.Α 13%, διότι ο οφειλέτης έφερε το υδρόµετρο στην υπηρεσία στις 18-8-2016 και η ένδειξη ήταν
1.105, αντί της ένδειξης 1.185 που κατέγραψε ο καταµετρητής την 15-10-2015
για το υδρόµετρο µε αρ. 87-66483, σε οικία στο Κράθιο Ακράτας. Σχετική η
26110/22-08-2016 αίτηση και Η 4741/22-8-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης για την είσπραξη της ορθής κατανάλωσης ποσού 10,81€.
6) Αποστολόπουλος Γεώργιος του Νικολάου (Α/Α ΕΓΓΡ. 47029): α) 19,34€
από κατανάλωση ύδρευσης Β’ Εξαµήνου 2014 πλέον 2,51€ από Φ.Π.Α 13%
και β) 23,41€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον 3,04€ από Φ.Π.Α
13%, διότι κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας µας στις
19-7-2016 διαπιστώθηκε λάθος καταγραφή από τον καταµετρητή την 13-102015 για το υδρόµετρο µε αρ. 3125680, σε οικία επί της οδού Αιγαίου 9 στην
Παρ. Συλίβαινας. Σχετική η 22969/22-07-2016 αίτηση και συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που διενήργησε την αυτοψία.
7) Καλύβας Παναγιώτης του Χαραλάµπους (Α/Α ΕΓΓΡ. 47821): 16,99€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον 2,21€ από Φ.Π.Α 13%, διότι κατόπιν
αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας µας στις 18-7-2016 διαπιστώθηκε λάθος καταγραφή από τον καταµετρητή την 14-11-2015 για το υδρόµετρο µε αρ. 733715, σε οικία επί της οδού Αγίου Γεωργίου 1 στην Ακράτα.
Σχετική η 22330/18-07-2016 αίτηση και συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που διενήργησε την αυτοψία.
8) Καµάρα Ελένη του Νικολάου (Α/Α ΕΓΓΡ. 47824): 60,00€ από πάγιο ύδρευσης
έτους 2016 πλέον 7,80€ από Φ.Π.Α 13%, σε οικία στον Ποταµίτικο Γυαλό της
Τ.Κ. Καλαµιά, καθώς ιδιοκτήτης είναι τώρα η ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σχετική η 22430/18-07-2016 αίτηση, συνηµµένα ΦΕΚ Αρ.
Φύλλου 39/19-2-2013 και η αρ. 23/2010 Απόφαση του Μον. Πρωτ. Καλαβρύτων.
9)
Γουµπούρος ∆ηµήτριος του Αγγέλου (Α/Α ΕΓΓΡ. 47448): 35,00€ από πάγιο
ύδρευσης έτους 2016 πλέον 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, σε οικία στην περιοχή
Σταυρέικα της Τ.Κ. Αµπέλου, σχετική η αρ. πρωτ. 13726/13-5-2016 αίτηση διακοπής παροχής και το αρ. Η 1820/13-5-2016 διπλ. είσπραξης για το τέλος διακοπής σύνδεσης.
10)
Γκρέµπι Σπύρος (Α/Α ΕΓΓΡ. 111588): 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους
2015 πλέον 4,55€ από Φ.Π.Α 13%, για το υδρόµετρο µε αρ. 484163-01, Α/Α
διαδροµής 4-71700, σε οικία στην περιοχή Καψιακού της Τ.Κ. Ακράτας, γιατί
το πάγιο για την εν λόγω παροχή είχε πληρωθεί µε το αρ. Η 1896/26-05-2016
∆ιπλ. Είσπραξης.
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

Σιαφλά Βασιλική του Παναγή (Α/Α ΕΓΓΡ. 87266): α) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2013, β) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2014, γ) 15,00€ από
πάγιο άρδευσης έτους 2015 και δ) 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2016 για
αγροτεµάχιο στη θέση Πλεκτή της Τ.Κ. Πλατάνου, µε αριθµό υδροµέτρου
08098 γιατί δεν έχει νερό το ανωτέρω αγροτεµάχιο. Σχετική η αρ. πρωτ.
30361/26-9-2016 αίτηση διακοπής και η αρ. πρωτ. 15/3-10-2016 βεβαίωση του
προέδρου της Τ.Κ. Πλατάνου.
Καλύβας Τριαντάφυλλος του Χρήστου (Α/Α ΕΓΓΡ. 89075): α) 35,00€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2016 για το υδρόµετρο µε αρ. Χ-Υ 40275, γιατί χρεώθηκε εκ παραδροµής, σχετική η αρ. πρωτ. 42348/13-11-2015 αίτηση διακοπής
σύνδεσης, στην περιοχή Μπάλα της Τ.Κ. Ακράτας, λόγω διακοπής της παροχής
και β) 43,84€ από κατανάλωση ύδρευσης Β΄ Εξαµήνου έτους 2014 πλέον 5,70€
από Φ.Π.Α. 13% και γ) 80,26€ από κατανάλωση έτους 2015 πλέον 10,43€ από
Φ.Π.Α. 13%, για το υδρόµετρο µε αριθµό 2163997 στην Τ.Κ. Ακράτας, διότι
κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας µας στις 8-7-2016
διαπιστώθηκε λάθος καταγραφή από τον καταµετρητή την 14-11-2015 για το
υδρόµετρο µε αρ. 2163997. Ο καταµετρητής είχε γράψει την ένδειξη 7.327 στις
14-11-2016, ενώ στις 8-7-2016 ο υπάλληλος της υπηρεσίας κατέγραψε την ένδειξη 497. Επιπλέον το ανωτέρω υδρόµετρο (2163997) αφορούσε στον οφειλέτη Καλύβα Ανδρέα του Χρήστου, στη διπλανή οικία. Σχετική η 29391/19-092016 αίτηση και συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που διενήργησε
την αυτοψία.
Σµυρνιώτης Γεώργιος του Ανδρέα (Α/Α ΕΓΓΡ. 49390): α) 26,25€ από κατανάλωση ύδρευσης Β’ Εξαµήνου 2014 και 3,41€ από Φ.Π.Α 13% του ιδίου
τέλους και β) 36,25€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 4,71€ από
Φ.Π.Α 13% του ιδίου έτους διότι κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου
της υπηρεσίας µας στις 28-6-2016 διαπιστώθηκε ότι η ένδειξη στο υδρόµετρο
µε αρ. 907218 στην Τ.Κ. Πλατάνου ήταν 3.719 και όχι 4.252 µε βάση την οποία
τιµολογήθηκε. Σχετική η 20587/4-7-2016 αίτηση, συνηµµένη υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που διενήργησε την αυτοψία και το αρ. Η2533/28-6-2016
∆ιπλ. Είσπραξης, µε το οποίο πληρώθηκε η ορθή αξία της κατανάλωσης.
Σάββας Παυσανίας του Θεοφάνη (Α/Α ΕΓΓΡ. 87569): 300,00€ από πάγια
ύδρευσης ετών 2012 έως και 2016 πλέον 39,00€ από Φ.Π.Α 13%, σε οικία στην
Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας, διότι η παροχή µε αρ. υδροµέτρου Χ-Υ 40721, είναι
κοµµένη από 15ετίας και δεν υδρεύεται το ακίνητο. Σχετική η 7891/18-03-2016
αίτηση και σχετική βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας επ’ αυτής.
Καραναστάσης Γρηγόριος του Γεωργίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 51832): α) 118,18€
από κατανάλωση ύδρευσης Β΄ Εξαµήνου 2014 πλέον 15,36€ από Φ.Π.Α 13%
και β) 283,68€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 36,88€ από Φ.Π.Α
13% του ιδίου έτους διότι κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας µας στις 1-6-2016 διαπιστώθηκε από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας µας ότι το υδρόµετρο µε αρ. 08-011603, της οικίας του ανωτέρω οφειλέτη στην Τ.Κ. Πορρωβίτσας, είχε βλάβη και κατέγραφε λανθασµένα. Ο οφειλέτης πλήρωσε την κατανάλωση που αναλογεί σύµφωνα µε τα προηγούµενα έτη
µε το αρ. Η2783/1-7-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης. Σχετική η 16530/2-6-2016 αίτηση
και η αρ. πρωτ. 40451/15-12-2016 έκθεση αυτοψίας του αρµοδίου υπαλλήλου
που διενήργησε την αυτοψία.
Παναγιώτου Σταµατία του Αντωνίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87705): 105,00€ από πάγια ύδρευσης ετών 2013 έως και 2015 πλέον 13,65€ από Φ.Π.Α 13%, σε οικία
στην Τ.Κ. Αµπέλου, διότι η παροχή µε αρ. υδροµέτρου 08/135408, δεν είναι
συνδεδεµένη µε το δίκτυο ύδρευσης υπαιτιότητας του ∆ήµου, κατόπιν εργασιών που έγιναν στο δίκτυο ύδρευσης της κοινότητας το 2013. Σχετική η
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27730/6-9-2016 αίτηση και η αρ. πρωτ. 27808/6-9-2016 βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. Αµπέλου.
17)
Παντελής Γεώργιος του Φωτίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87402): α) 44,52€ από κατανάλωση ύδρευσης Β΄ Εξαµήνου 2014 πλέον 5,79€ από Φ.Π.Α 13% και β)
110,43€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 14,36€ από Φ.Π.Α 13% του
ιδίου έτους διότι κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου της υπηρεσίας µας
στις 28-11-2016, στον χώρο που βρίσκεται ο υδροµετρητής µε αρ. FA07457004, που υδροδοτεί την οικία του ανωτέρω οφειλέτη στην Καψιακού Ακράτας,
διαπιστώθηκε από τον αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας µας ότι είχε γίνει αντικατάσταση εξαρτήµατος ΤΑΥ µε καινούργιο. Επειδή το εξάρτηµα αυτό ήταν
µετά το υδρόµετρο, σε περίπτωση διαρροής νερού από το ανωτέρω εξάρτηµα, η
ποσότητα του νερού θα καταγραφόταν από το υδρόµετρο. Σχετική η 28619/139-2016 αίτηση και η αρ. πρωτ. 39467/6-12-2016 έκθεση αυτοψίας του αρµοδίου υπαλλήλου που διενήργησε την αυτοψία.
18) ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Ε.Ε. (Α/Α ΕΓΓΡ. 51657): α) 300,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2016 πλέον 39,40€ από Φ.Π.Α. 13% για τις παροχές µε αρ. υδροµέτρων 027299-06, 027298-06, 027297-06, 027302-06, 027296-06, 027300-06, β)
106,00€ από κατανάλωση έτους 2015 πλέον 13,78€ από Φ.Π.Α. 13%, γ)
124,72€ από κατανάλωση έτους 2015 πλέον 16,21€ από Φ.Π.Α. 13%, δ) 88,84€
από κατανάλωση έτους 2015 πλέον 11,55€ από Φ.Π.Α. 13%, ε) 52,50€ από τέλος κατανάλωσης Β΄ Εξαµήνου έτους 2014 πλέον 6,83€ από Φ.Π.Α. 13%, στ)
58,80€ από τέλος κατανάλωσης Β΄ Εξαµήνου έτους 2014 πλέον 7,64€ από
Φ.Π.Α. 13%, ζ) 46,72€ από τέλος κατανάλωσης Β΄ Εξαµήνου έτους 2014 πλέον
6,07€ από Φ.Π.Α. 13%. Τα ανωτέρω πάγια και οι καταναλώσεις των εν λόγω
υδροµέτρων χρήζουν διαγραφής καθώς αντιστοιχούν σε χρεώσεις ύδρευσης,
ενώ οι συγκεκριµένες παροχές είναι αρδευτικές. Ο οφειλέτης πλήρωσε την ορθή χρέωση για αρδευτικές παροχές µε το αρ. Η 2954/5-7-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης
(15,00€ για κάθε παροχή άρδευσης χ 6 = 90,00€). Σχετική η 20530/4-7-2016
αίτηση και συνηµµένη η αρ. πρωτ. 50/4-7-2016 βεβαίωση του προέδρου της
Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου.
19)
Καµπανίδης Ευάγγελος του ∆ιονυσίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50997): α) 13,91€ από
κατανάλωση ύδρευσης Β΄Εξαµήνου 2014 πλέον 1,81€ από Φ.Π.Α 13% και β)
13,34€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 1,73€ από Φ.Π.Α 13% διότι
κατόπιν φωτογραφίας του υδροµετρητή µε αρ. 93-138359, που κατέθεσε ο ανωτέρω οφειλέτης στην υπηρεσία µας στις 27-06-2016 η ένδειξη ήταν 3.066,
στην οικία του ανωτέρω οφειλέτη στην Τ.Κ. Συλίβαινας Ακράτας, διαπιστώθηκε κατόπιν αυτοψίας του αρµόδιου υπαλλήλου την 27-6-2016 ότι η ένδειξη
που είχε καταγραφεί από τον καταµετρητή, 3.153 δεν ήταν ορθή. Κατόπιν επανακοστολόγησης πλήρωσε την ορθή αξία της κατανάλωσης µε το αρ. Η
2462/27-6-2016 ∆ιπλότυπο Είσπραξης. Σχετική η 37252/18-11-2016 αίτηση
του ανωτέρω οφειλέτη και υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου που διενήργησε
την αυτοψία.
20)
Καλαντζή Μαρία του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 47773): 141,14€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 18,35€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος του
συστήµατος στην τελική ένδειξη πέρασε η ένδειξη 582 αντί της ορθής 175 που
ήταν καταγραµµένη στην καρτέλα της ανωτέρω οφειλέτιδας, για το υδρόµετρο
µε αρ. 13-050721, της οικίας της στην Τ.Κ. Αµπέλου. Κατόπιν επανακοστολόγησης πλήρωσε την ορθή αξία της κατανάλωσης µε το αρ. Η 4624/17-8-2016
∆ιπλότυπο Είσπραξης. Σχετική η 26154/22-8-2016 αίτηση και εκτύπωση από
το σύστηµα του Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 89143): 75,00€
21)
από πάγια τέλη άρδευσης ετών 2012 έως και 2016 στη θέση «Γιάνικας» της
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22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Τ.Κ. Πλατάνου, λόγω µη ύπαρξης νερού. Σχετική η 21026/6-7-2016 αίτηση και
η αρ. πρωτ. 8/3-7-2016 βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. Πλατάνου.
Σταθόπουλος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου (Α/Α ΕΓΓΡ. 87267): 15,00€ από
πάγιο τέλος άρδευσης έτους 2016 στη θέση «Πλεκτή» της Τ.Κ. Πλατάνου, λόγω µη ύπαρξης νερού. Σχετική η 35936/8-11-2016 αίτηση και η αρ. πρωτ. 9/711-2016 βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. Πλατάνου.
Ρίζος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 87721): 569,81€ από τόκους
και πρόστιµα λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών, γιατί η διεύθυνση αποστολής των
ειδοποιητηρίων ήταν λάθος. Στην καρτέλα του εν λόγω οφειλέτη υπάρχουν
σχόλια για επιστροφές από συστηµένες επιστολές. Σχετική η 33294/18-102016 αίτηση και βεβαίωση υπαλλήλου.
Κατσώνης Φώτης & Θεώδ. του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 88820): 35,00€ από
πάγιο τέλος ύρδευσης έτους 2016 πλέον 4,55€ από Φ.Π.Α 13% για το υδρόµετρο µε Α/Α ∆ιαδροµή 4-71700 σε οικία επί της οδού Οδ. Ελύτη, της περιοχής
Καψακού της Τ.Κ. Ακράτας, γιατί το ίδιο τέλος για το υδρόµετρο µε τον ίδιο
Α/Α ∆ιαδροµής έχει εισπραχθεί από τον ενοικιαστή Γκρέµπι Σπύρο µε το αρ. Η
3616/13-7-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης. Σχετική η 20767/5-7-2016 αίτηση.
Θεοδωρόπουλος Χρήστος του Λεωνίδα (Α/Α ΕΓΓΡ. 45890): α) 60,00€ από
πάγιο ύδρευσης έτους 2016 για το υδρόµετρο µε αρ. Χ-Υ41131 πλέον 7,80€
από Φ.Π.Α. 13% και 4,55€ από Φ.Π.Α. 13% του έτους 2015 και Θεοδωροπούλου Νικολίτσα του Γεωργίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 88799): α) 60,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 για το υδρόµετρο µε αρ. Χ-Υ41130 πλέον 7,80€ από
Φ.Π.Α. 13% και β) 60,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2014 για το υδρόµετρο µε
αρ. Χ-Υ41131 πλέον 7,80€ από Φ.Π.Α. 13%, γιατί χρεώθηκε εκ παραδροµής,
σχετική η αρ. πρωτ. 44961/117-10-2013 αίτηση διακοπής σύνδεσης. Σχετική η
44961/17-10-2013 αίτηση.
Καλογρούλη Θέτις του Αποστόλου (Α/Α ΕΓΓΡ. 111994): 79,60€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 10,35€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος του
συστήµατος, πέρασε ως τελευταία καταµέτρηση η ένδειξη 324 αντί της ορθής 0
που ήταν καταγραµµένη στην καρτέλα ύδρευσης της ανωτέρω οφειλέτιδας, για
το υδρόµετρο µε αρ. 14-121307, της οικίας της στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου. Το
υδρόµετρο ήταν θολό και δεν έγινε τιµολόγηση της κατανάλωσης. Η ανωτέρω
οφειλέτιδα προέβη σε αντικατάσταση του χαλασµένου υδροµέτρου. Σχετική η
22585/19-7-2016 αίτηση και εκτύπωση από το σύστηµα του Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Καλογερόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 47798): 153,45€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 19,95€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος
του συστήµατος πέρασε ως τελευταία µέτρηση η ένδειξη 715 αντί της ορθής
245 που ήταν καταγραµµένη στην καρτέλα ύδρευσης του ανωτέρω οφειλέτη,
για το υδρόµετρο µε αρ. 13-050721, στην οικία του στην Τ.Κ. Κραθίου. Σχετική η 22868/21-7-2016 αίτηση και εκτύπωση από το σύστηµα του Ιστορικού
Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Καλησπεράτη Αικατερίνη του Σπύρου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50991): 79,08€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 10,28€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος
του συστήµατος πέρασε ως τελευταία µέτρηση η ένδειξη 596 αντί της ορθής
285 που ήταν καταγραµµένη στην καρτέλα ύδρευσης της ανωτέρω οφειλέτιδας,
για το υδρόµετρο µε αρ. AG082234/96, στην οικία της, επί των οδών Κύθνου
12 & Μακεδονίας στην Τ.Κ. Παρ. Συλιβαινιωτίκων. Σχετική η 21875/13-72016 αίτηση και εκτύπωση από το σύστηµα του Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Πέτρου Αργυρούλα του Χρήστου (Α/Α ΕΓΓΡ. 49144): 37,04€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 4,81€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος του συστήµατος πέρασε ως αρχική ένδειξη 0 και τελευταία µέτρηση την ένδειξη 375
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30)

31)

32)

33)

34)

35)

αντί των ορθών ενδείξεων 868 αρχική και 1019 τελική που ήταν καταγραµµένες στην καρτέλα ύδρευσης της ανωτέρω οφειλέτιδας, για το υδρόµετρο µε αρ.
07770/78, στην οικία της, στην Βίγλα στην Τ.Κ. Συλίβαινας. Σχετική η
20627/4-6-2016 αίτηση, το αρ. Η 2903/4-7-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης µε το οποίο
πληρώθηκε η αξία της ορθής κατανάλωσης και εκτύπωση από το σύστηµα του
Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Σακελλαροπούλου Παναγιώτα του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 49305): α)
54,78€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον 7,12€ από Φ.Π.Α 13% και
β) 35,26€ από κατανάλωση ύδρευσης Β΄ Εξαµήνου έτους 2014 πλέον 4,58€
από Φ.Π.Α 13% διότι ο καταµετρητής κατέγραψε την ένδειξη 3.548 την 2-122016, η οποία δεν ήταν ορθή καθώς η εν λόγω οφειλέτιδα προσκόµισε στην υπηρεσία το υπ’ αρ. 86-43485 υδρόµετρο της οικίας της στην Τ.Κ. Πλατάνου, το
οποίο και είχε την ένδειξη 3.146. Σχετική η 30301/26-9-2016 αίτηση και το αρ.
πρωτ. 960/12-1-2017 Ενηµερωτικό Σηµείωµα.
Καλαπόδης Σωτήριος του Κωνσταντίνου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50990): 334,80€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 43,52€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος
του συστήµατος πέρασε ως τελευταία µέτρηση η ένδειξη 1.026 ενώ στην καρτέλα ύδρευσης του ανωτέρω οφειλέτη, ο καταµετρητής δεν κατέγραψε ένδειξη
καθώς το υπ. αριθµ. 00016530 υδρόµετρο ήταν κλειδωµένο και δεν υπήρχε
πρόσβαση σε αυτό την ηµέρα της καταµέτρησης 3-11-2015, σε οικία στην Τ.Κ.
Συλίβαινας. Σχετική η 20537/4-7-2016 αίτηση, η καρτέλα ύδρευσης του εν λόγω οφειλέτη και εκτύπωση από το σύστηµα του Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Μπασιώτης Γεώργιος του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 109675): α) 15,00€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄ Εξαµήνου
2014 για το υπ. αριθµ. 13029037 υδρόµετρο αρδευτικής παροχής στην Τ.Κ.
Πλατάνου και οι οποίες χρεώθηκαν από λάθος του συστήµατος. Οι χρεώσεις
στις αρδευτικές παροχές της ανωτέρω Τ.Κ. είναι µόνο το πάγιο της τρέχουσας
περιόδου ύψους 15,00€ το οποίο και πληρώθηκε µε το αρ. Η 3711/14-7-2016
∆ιπλ. Είσπραξης για την εν λόγω παροχή. Σχετική η 21975/14-7-2016 αίτηση
και το εν λόγω ∆ιπλ. Είσπραξης.
Σπανός Χρήστος του Γεωργίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50874): 99,80€ από τόκους
και πρόστιµα λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών τελών ύδρευσης οικίας στην Τ.Κ.
Βαλιµής, διότι η διεύθυνση αποστολής ειδοποιητηρίου ήταν ελλιπής (διεύθυνση
εξωτερικού) και ο οφειλέτης δεν παραλάµβανε τα ειδοποιητήρια. Σχετικές οι
31219 και 31260/30-9-2016 αιτήσεις.
Καλαντζή Αγγελική του Κων/νου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50988): 159,60€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 20,75€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος του
συστήµατος πέρασε ως αρχική ένδειξη 0 και τελευταία µέτρηση την ένδειξη
516, ενώ δεν καταχωρήθηκαν ενδείξεις καθώς το υπ’ αριθµ. 733714 υδρόµετρο
ήταν θολό και δεν καταγράφηκαν ενδείξεις στην καρτέλα ύδρευσης της ανωτέρω οφειλέτιδας, για το εν λόγω υδρόµετρο σε οικία στην Τ.Κ. Αµπέλου. Σχετική η 20525/4-7-2016 αίτηση και το Ιστορικό Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Μπραντίνο Ανδρέας του Ορλάντο (Α/Α ΕΓΓΡ. 53219): α) 25,00€ από πάγιο
ύδρευσης έτους 2016 και 3,25€ από Φ.Π.Α 13%, β) 25,00€ από κατανάλωση
ύδρευσης έτους 2015 και 3,25€ από Φ.Π.Α 13% και γ) 27,71€ από κατανάλωση
ύδρευσης Β΄ Εξαµήνου 2014 και 3,60€ από Φ.Π.Α 13%, διότι στην καρτέλα
ύδρευσης του εν λόγω οφειλέτη είχε περαστεί λάθος τιµοκατάλογος για το υδρόµετρο µε αρ. 06 160127, σε οικία στην παραλία Συλίβαινας, µε αποτέλεσµα
να χρεωθεί εσφαλµένα. Επιπλέον ο ανωτέρω οφειλέτης πλήρωσε το ορθό πάγιο
ύδρευσης έτους 2016 ύψους 39,55€ µε το αρ. Η 2946/4-7-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης. Σχετική η 20672/4-7-2016 αίτηση, εκτυπώσεις από το σύστηµα του Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου και των συνολικών διαχρονικών εισπράξεων.
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39)

40)

41)

Κόρδας Αριστοτέλης του Γεωργίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 112475): α) 60,00€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 7,80€ από Φ.Π.Α 13% και β) 60,00€ από
κατανάλωση ύδρευσης Β΄ Εξαµήνου 2014 και 780€ από Φ.Π.Α 13%, διότι στην
καρτέλα ύδρευσης του εν λόγω οφειλέτη είχε περαστεί λάθος τιµοκατάλογος
για το υδρόµετρο µε αρ. 14000555, σε οικία στον οικισµό Τσιβλό της Τ.Κ.
Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς στον οικισµό Τσιβλό
η χρέωση της ύδρευσης γίνεται µε πάγιο και όχι µε την καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επιπλέον ο ανωτέρω οφειλέτης πλήρωσε το ορθό πάγιο ύδρευσης έτους 2016 ύψους 67,80€ µε το αρ. Η 2209/21-06-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης.
Παπαδόπουλος Ανδρέας του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 46087): α) 15,00€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄Εξαµήνου
2014 διότι στην καρτέλα άρδευσης του εν λόγω οφειλέτη είχε περαστεί λάθος
τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 14-171042 υδρόµετρο που αφορά παροχή άρδευσης, στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η
χρέωση της άρδευσης στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου είναι 15,00€ πάγιο ανά έτος
χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης ο ανωτέρω οφειλέτης πλήρωσε
το ορθό πάγιο άρδευσης έτους 2016 ύψους 15,00€ µε το αρ. Η 3473/12-07-2016
∆ιπλ. Είσπραξης. \
Λεοντοπούλου Αθανασία του Ιωάννη (Α/Α ΕΓΓΡ. 66499): α) 15,00€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄ Εξαµήνου
2014 διότι στην καρτέλα άρδευσης της εν λόγω οφειλέτιδας είχε περαστεί λάθος
τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 10-143129 υδρόµετρο που αφορά παροχή άρδευσης, στην Τ.Κ. Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η
χρέωση της άρδευσης στην Τ.Κ. Πλατάνου είναι 15,00€ πάγιο ανά έτος χωρίς
καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης η ανωτέρω οφειλέτιδα πλήρωσε το ορθό πάγιο άρδευσης έτους 2016 ύψους 15,00€ µε το αρ. Η 3056/05-07-2016
∆ιπλ. Είσπραξης.
Λεοντοπούλου Παναγιώτα του Παύλου (Α/Α ΕΓΓΡ. 111022): α) 15,00€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄Εξαµήνου
2014 διότι στην καρτέλα άρδευσης της εν λόγω οφειλέτιδας είχε περαστεί λάθος
τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 12-188397 υδρόµετρο που αφορά παροχή άρδευσης, στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η
χρέωση της άρδευσης στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου είναι 15,00€ πάγιο ανά έτος
χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης η ανωτέρω οφειλέτιδα πλήρωσε
το ορθό πάγιο άρδευσης έτους 2016 ύψους 15,00€ µε το αρ. Η 3229/07-07-2016
∆ιπλ. Είσπραξης.
Παναγιωτοπούλου Αναστασία του ∆ηµητρίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 53549): α) 15,00€
από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση
Β΄Εξαµήνου 2014 διότι στην καρτέλα άρδευσης της εν λόγω οφειλέτιδας είχε
περαστεί λάθος τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 12-188399 υδρόµετρο που αφορά
παροχή άρδευσης, στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η χρέωση της άρδευσης στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου είναι
15,00€ πάγιο ανά έτος χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης η ανωτέρω οφειλέτιδα πλήρωσε το ορθό πάγιο άρδευσης έτους 2016 ύψους 15,00€ µε
το αρ. Η 4926/30-08-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης.
Βογιατζή-Κατσίνα Καλλιόπη του Ηλία (Α/Α ΕΓΓΡ. 46665): α) 15,00€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄Εξαµήνου
2014 διότι στην καρτέλα άρδευσης της εν λόγω οφειλέτιδας είχε περαστεί λάθος
τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 04/204666 υδρόµετρο που αφορά παροχή άρδευσης, στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η
χρέωση της άρδευσης στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου είναι 15,00€ πάγιο ανά έτος
χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης η ανωτέρω οφειλέτιδα πλήρωσε
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45)
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46)

το ορθό πάγιο άρδευσης έτους 2016 ύψους 15,00€ µε το αρ. Η 4498/08-08-2016
∆ιπλ. Είσπραξης.
Πανίδου-Νίτκη Αλεξάνδρα του Μιχαήλ (Α/Α ΕΓΓΡ. 38191): α) 15,00€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄Εξαµήνου
2014 διότι στην καρτέλα άρδευσης της εν λόγω οφειλέτιδας είχε περαστεί λάθος
τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 130109663 AD υδρόµετρο που αφορά παροχή άρδευσης, στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η χρέωση της άρδευσης στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου είναι 15,00€ πάγιο ανά
έτος χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης η ανωτέρω οφειλέτιδα πλήρωσε το ορθό πάγιο άρδευσης έτους 2016 ύψους 15,00€ µε το αρ. Η 2206/2106-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης.
Αραποθανάση Πετρούλα (Α/Α ΕΓΓΡ. 88713): α) 15,00€ από κατανάλωση
ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄ Εξαµήνου 2014 διότι
στην καρτέλα άρδευσης της εν λόγω οφειλέτιδας είχε περαστεί λάθος τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 14-220345 υδρόµετρο που αφορά παροχή άρδευσης, στην
Τ.Κ. Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η χρέωση της
άρδευσης στην Τ.Κ. Πλατάνου είναι 15,00€ πάγιο ανά έτος χωρίς καταµέτρηση
της κατανάλωσης.
Ράλλης Γεώργιος του Σπήλιου (Α/Α ΕΓΓΡ. 108331): α) 15,00€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄Εξαµήνου 2014
διότι στην καρτέλα άρδευσης του ανωτέρω οφειλέτη είχε περαστεί λάθος τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 02-032755 υδρόµετρο που αφορά παροχή άρδευσης,
στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η
χρέωση της άρδευσης στην Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου είναι 15,00€ πάγιο ανά έτος
χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης ο εν λόγω οφειλέτης πλήρωσε το
ορθό πάγιο άρδευσης έτους 2016 ύψους 15,00€ µε το αρ. Η 2261/21-06-2016
∆ιπλ. Είσπραξης.
Τσάκαλος ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46225): α) 15,00€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και β) 15,00€ από κατανάλωση Β΄ Εξαµήνου
2014 διότι στην καρτέλα άρδευσης του ανωτέρω οφειλέτη είχε περαστεί λάθος
τιµοκατάλογος για το υπ΄ αρ. 14800454 υδρόµετρο που αφορά παροχή άρδευσης, στην Τ.Κ. Πλατάνου θέση Περιβόλια - Γούρνα, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί
εσφαλµένα, καθώς η χρέωση της άρδευσης στην Τ.Κ. Πλατάνου είναι 15,00€
πάγιο ανά έτος χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης ο εν λόγω οφειλέτης πλήρωσε το ορθό πάγιο άρδευσης έτους 2016 ύψους 15,00€ µε το αρ. Η
2442/27-06-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης.
Βλάχος Παναγιώτης του Νικολάου (Α/Α ΕΓΓΡ. 51291): α) 100,00€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον 13,00€ από Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 5, β) 100,00€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον
13,00€ από Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 6, γ) 100,00€ από κατανάλωση Β΄ Εξαµήνου 2014 πλέον 13,00€ από Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε
αρ. ΧΥ 5, δ) 100,00€ από κατανάλωση Β΄ Εξαµήνου 2014 πλέον 13,00€ από
Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 6, ε) 100,00€ από κατανάλωση Α΄
Εξαµήνου 2016 πλέον 13,00€ από Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 5
και στ) 100,00€ από κατανάλωση Α΄ Εξαµήνου 2016 πλέον 13,00€ από Φ.Π.Α.
13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 6 διότι στην καρτέλα ύδρευσης του ανωτέρω
οφειλέτη είχε περαστεί λάθος τιµοκατάλογος για τα υδρόµετρα ΧΥ 5 και ΧΥ 6
που αφορούν παροχή ύρδευσης σε επιχείρηση (εστιατόριο - ενοικιαζόµενα δωµάτια), στην Τ.Κ. Τσιβλού, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η
χρέωση της ύδρευσης στην Τ.Κ. Τσιβλού για επιχείρηση είναι 100,00€ ετήσια
ανά παροχή χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης. Επίσης ο εν λόγω οφειλέτης
πλήρωσε το ορθό πάγιο ύδρευσης έτους 2016 ύψους 100,00€ πλέον 13,00€ από
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Φ.Π.Α. 13% για κάθε µία παροχή, µε τα αρ. Η 4841/29-08-2016 και Η 3750/147-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης.
Σπηλιωτοπούλου Ελένη του Βασιλείου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46372): α) 100,00€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον 13,00€ από Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 2, β) 100,00€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον
13,00€ από Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 3, γ) 100,00€ από κατανάλωση Β΄ Εξαµήνου 2014 πλέον 13,00€ από Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε
αρ. ΧΥ 2, δ) 100,00€ από κατανάλωση Β΄ Εξαµήνου 2014 πλέον 13,00€ από
Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 3, ε) 100,00€ από κατανάλωση Α΄
Εξαµήνου 2016 πλέον 13,00€ από Φ.Π.Α. 13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 2
και στ) 100,00€ από κατανάλωση Α΄ Εξαµήνου 2016 πλέον 13,00€ από Φ.Π.Α.
13% για το υδρόµετρο µε αρ. ΧΥ 3 διότι στην καρτέλα ύδρευσης της ανωτέρω
οφειλέτιδας είχε περαστεί λάθος τιµοκατάλογος για τα υδρόµετρα ΧΥ 2 και ΧΥ
3 που αφορούν παροχή ύρδευσης σε επιχείρηση (ενοικιαζόµενα δωµάτια), στην
Τ.Κ. Τσιβλού, µε αποτέλεσµα να χρεωθεί εσφαλµένα, καθώς η χρέωση της ύδρευσης στην Τ.Κ. Τσιβλού για επιχείρηση είναι 100,00€ ετήσια ανά παροχή
χωρίς καταµέτρηση της κατανάλωσης.
Καλαντζοπούλου Γαλάτια του ∆ιοµήδη (Α/Α ΕΓΓΡ. 47781): 404,28€ από
κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 52,56€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος
του συστήµατος πέρασε ως τελευταία µέτρηση η ένδειξη 1.499 ενώ στην καρτέλα ύδρευσης της ανωτέρω οφειλέτιδας ο καταµετρητής κατέγραψε την ένδειξη 596 στις 6-10-2016 για το υπ. αριθµ. 102245 υδρόµετρο σε οικία στην Τ.Κ.
Παρ. Συλίβαινας, επί των οδών Αιγαίου & Σαντορίνης. Συνηµµένα η καρτέλα
ύδρευσης της εν λόγω οφειλέτιδας και εκτύπωση από το σύστηµα του Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Αγγελόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη (Α/Α ΕΓΓΡ. 46861): 11,73€ από
κατανάλωση ύδρευσης Β΄ εξαµήνου 2014 και 1,52€ από Φ.Π.Α 13% διότι από
λάθος του συστήµατος πέρασαν οι ανωτέρω χρεώσεις στην καρτέλα του εν λόγω οφειλέτη και δεν αντιστοιχούν στις χρεώσεις του υδροµέτρου µε αρ.
00782128 οι οποίες έχουν ήδη εξοφληθεί για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα µε
το αρ. Η 4139/25-7-2016 ∆ίπλ. Είσπραξης. Συνηµµένη η καρτέλα 6-10-2016 για
το υπ. αριθµ. 102245 υδρόµετρο σε οικία στην Τ.Κ. Παρ. Συλίβαινας, επί των
οδών Αιγαίου & Σαντορίνης. Συνηµµένα η καρτέλα χρεώσεων του εν λόγω οφειλέτη και εκτύπωση από το σύστηµα του Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου.
Καλογήρου Γεώργιος του Αγγέλου (Α/Α ΕΓΓΡ. 47803): 127,16€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 και 16,53€ από Φ.Π.Α 13% διότι από λάθος του
συστήµατος πέρασε ως τελευταία µέτρηση η ένδειξη 607 ενώ στην καρτέλα ύδρευσης της ανωτέρω οφειλέτιδας ο καταµετρητής κατέγραψε την ένδειξη 194
στις 9-10-2016 για το υπ. αριθµ. 08-268799 υδρόµετρο σε οικία στην Τ.Κ. Παρ.
Συλίβαινας, επί της οδού Αµοργού. Συνηµµένα η καρτέλα ύδρευσης του εν λόγω οφειλέτη και εκτύπωση από το σύστηµα του Ιστορικού Μετρήσεων Υδροµέτρου.

Β. ΑΡ∆ΕΥΣΗ
Κουκούσης Σωτήριος του Κωνσταντίνου (Α/Α ΕΓΓΡ. 45955): α) 10€ από
πάγιο τέλος άρδευσης έτους 2012 και β) 10€ από πάγιο τέλος άρδευσης έτους
2013 στην Τ.Κ. Βουτσίµου γιατί ο εν λόγω οφειλέτης δεν αρδεύει. Σχετική η
32432/24-08-2015 αίτηση και βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. Βουτσίµου επ’
αυτής.
2) Σταθόπουλος Ανδρέας του Βασιλείου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46809): 15,00€ από πάγιο
άρδευσης έτους 2016 σε ακίνητο στην περιοχή Κορινθιακό Μπαλκόνι, της Τ.Κ.
Παρ. Πλατάνου διότι το πάγιο άρδευσης πληρώθηκε µε την αρ. Η 219/11-22016 ∆ιπλ. Είσπραξης, µαζί µε το δικαίωµα άρδευσης. Σχετική η 22032/14-072016 αίτηση.
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3) Μαµαρέλη Σοφία του Γεωργίου (Α/Α ΕΓΓΡ. 46809): 15,00€ από πάγιο άρδευσης έτους 2016 για αγροτεµάχιο στη θέση Γουβί της Τ.Κ. Παραλίας Πλατάνου λόγω απαλλοτρίωσης του ανωτέρω αγροτεµαχίου. Σχετική η αρ. πρωτ.
12905/9-5-2016 αίτηση διακοπής και η αρ. πρωτ. 33/27-4-2016 βεβαίωση του
προέδρου της Τ.Κ. Παρ. Πλατάνου.

Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ
Κullafi Sami του Gemal (Α/Α ΕΓΓΡ. 53227): α) 155,38€ από κατάσταση
∆ΕΗ απόδοσης ∆Τ & ∆Φ για τον ΙΟΥΝΙΟ 2013, β) 5,22€ από κατάσταση ∆ΕΗ
απόδοσης ΤΑΠ για τον ΙΟΥΝΙΟ 2013, γ) 35,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους
2014 πλέον 4,55€ από Φ.Π.Α. 13% του ιδίου έτους, δ) 101,30€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2013-2014 πλέον 13,17€ από Φ.Π.Α. 13% του ιδίου έτους,
ε) 32,20€ από κατανάλωση ύδρευσης Β’ Εξαµήνου 2014 πλέον 4,19€ από
Φ.Π.Α. 13% του ιδίου έτους που αφορούν παροχή ύδρευσης µε αρ. υδροµετρητή 322536 στην Τ.Κ. Ακράτας, οδός Νωνάκριδος 13, µεταφορά των ανωτέρω
χρεώσεων από τον εν λόγω οφειλέτη στον ιδιοκτήτη ∆ηµητρίου Γεώργιο του
Κωνσταντίνου (Α/Α Εγγραφής 47519), γιατί ο οφειλέτης είχε φύγει από την οικία του κ. ∆ηµητρίου Γεωργίου από τις αρχές του 2012, σύµφωνα µε υπεύθυνη
δήλωση του κ. Σπήλιου Γιοβά, ο οποίος µίσθωνε την οικία του στον Kullafi
Sami του Gemal. Σχετική η 20922/6-7-2016 αίτηση του κ. Κullafi Sami του
Gemal και υπεύθυνη δήλωση του κ. Σπήλιου Γιοβά.
2) Σωτηροπούλου Παρασκευή του Νικολάου (Α/Α ΕΓΓΡ. 50835): α) 50,00€
από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2010, β) 80,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2011, γ) 80,00€ από πάγιο ύδρευσης έτους 2012 πλέον 10,40€ από Φ.Π.Α.
13%, δ) 28,73€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2013 πλέον 3,73€ από Φ.Π.Α.
13%, ε) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2015 πλέον 4,55€ από Φ.Π.Α.
13%, στ) 35,00€ από πάγιο τέλος ύδρευσης έτους 2016 πλέον 4,55€ από Φ.Π.Α.
13%, ζ) 36,90€ από τέλος κατανάλωσης έτους 2015 πλέον 4,80€ από Φ.Π.Α.
13% και η) 26,60€ από τέλος κατανάλωσης Β΄Εξαµήνου έτους 2014 πλέον
3,46€ από Φ.Π.Α. 13%, που αφορούν στην παροχή ύδρευσης µε αρ. υδροµετρητή 733579 στην Τ.Κ. Ακράτας, µεταφορά των ανωτέρω χρεώσεων από την εν
λόγω θανούσα οφειλέτιδα στον ενοικιαστή FLAMOUR HAZIZI (Α/Α Εγγραφής 114566), γιατί η οικία µε τον εν λόγω υδροµετρητή, ενοικιάζεται από τον
FLAMOUR XAZIZI από το 2010, σύµφωνα µε τα συνηµµένα Ε2 ετών 2010 –
2016, τα οποία έχει προσκοµίσει ο κληρονόµος και ιδιοκτήτης πλέον του ακινήτου Ντρενογιάννης Σπυρίδων του Γεωργίου. Σχετική η 19171/22-6-2016 αίτηση
του κ. Ντρενογιάννη Σπυρίδωνος του Γεωργίου.
3) Χαραλαµπίδου Κυριακούλα-Θεοδώρα του Ρίζου (Α/Α ΕΓΓΡ. 78165): α)
4,73€ από κατανάλωση ύδρευσης έτους 2015 πλέον 0,62€ από Φ.Π.Α 13% και
β) 11,99€ από κατανάλωση ύδρευσης Β΄ Εξαµήνου 2014 πλέον 1,56€ από
Φ.Π.Α 13% και µεταφορά των ανωτέρω χρεώσεων στον οφειλέτη Χαµακιώτη
Θεόδωρο και Βασ. (Α/Α ΕΓΓΡ. 46254) διότι χρεωνόταν στην οφειλέτιδα Χαραλαµπίδου Κυριακούλα η κατανάλωση του Χαµακιώτη Θεοδώρου και το ανάποδο. Η κα Χαραλαµπίδου εξόφλησε µε το αρ. Η 2737/30-6-2016 ∆ιπλ. Είσπραξης το ποσό της κατανάλωσης που της αναλογεί. Σχετική η 20316/30-62016 αίτηση.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 344/2017
O Γραµµατέας

Ο Πρόεδρος
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