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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση: 483
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Δημήτριο Φιλιππάτο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Χρήστο Γούτο, 16)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Χρήστο Λαϊνά
και 19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα
επτά (17) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18.00΄ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ.
Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ.
πρωτ. 23988/12-10-2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκεγνωστοποιήθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας ,
στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών
Κοινοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων,2) Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καμαρών,3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4)
Λεωνίδας Παπαλεωνιδόπουλος, Τ.Κ.Κουνινάς, 5) Σπυρίδων Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 7) Ανδρέας
Παπαγεωργίου,Τ.Κ. Σελινούντα, 8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.
Βουτσίμου,9) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών,10) Ανδρέας
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Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου
και
11)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)
Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω
Βασιλακοπούλου, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,4) Βασίλειος
Φιλιππόπουλος και 5) Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2)
Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος,4) Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος,5) Γεώργιος Ντίνος,6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,7)
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
και 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 478 έως και 502 )
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Για το αντικείμενο: «Λύσης της μίσθωσης μεταξύ Δήμου
Αιγιαλείας και Χρ. Τακουμάκη σχετικά με εκμίσθωση τμήματος
κοινόχρηστου χώρου της πλατείας «Αγίας Λαύρας» της Δ.Κ. Αιγίου
Δήμου Αιγιαλείας».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το έβδομο (7ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Αιγιαλείας κας Ιωάννας Νικολούλια, που έχει ως εξής:
« Kε Πρόεδρε, Κε Δήμαρχε, κοι Σύμβουλοι,
Με τα από 08/03/2017 και 29/03/2017 συμφωνητικά μίσθωσης,
βάσει της αριθ. 179/2016 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλείας, η οποία
εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.: 53206/5411/11-05-2016 απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,
εκμισθώθηκε τμήμα του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας «Αγίας
Λαύρας» της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας,
εμβαδού 13,75 τ.μ. Το εν λόγω ακίνητο εκμισθώθηκε στην κα
Τακουμάκη Χρυσάφη του Χρύσανθου, για δύο (2) έτη από την υπογραφή
του συμφωνητικού μίσθωσης, σε συνέχεια της αριθ. 258/2016 απόφασης
της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ.:
247599/16/30-01-2017 απόφαση του Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ.
Με την αριθ. πρωτ.: 23845/09-10-2018 αίτησή της η κα
Τακουμάκη Χρυσάφη, αιτείται τη λύση πριν την λήξη του συμβατικού
χρόνου της μίσθωσης του τμήματος κοινόχρηστου χώρου της πλατείας
«Αγίας Λαύρας» για προσωπικούς, οικονομικούς λόγους, αφού προέβη
στη διακοπή των εργασιών και την πώληση της επιχείρησης της. Η εν
λόγω εκμισθώτρια δεν οφείλει μισθώματα για το αναφερόμενο ακίνητο,
σύμφωνα με την από 12-10-2018 βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου Αιγιαλείας. Επίσης ουδέποτε χρησιμοποίησε τον εν λόγω
χώρο και συνεπώς το μίσθιο παραμένει την αρχική του καλή κατάσταση.
Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι στα ανωτέρω συμφωνητικά
μίσθωσης δεν γίνεται κάποια αναφορά σχετικά με επιβάρυνση του
μισθωτή σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης και ότι η νέα ιδιοκτήτρια
της επιχείρησης έχει υποβάλει ήδη αίτημα μίσθωσης του κοινόχρηστου
χώρου της πλατείας μόλις ολοκληρωθούν οι ενέργειες με την
προηγούμενη μισθώτρια και είναι πλέον ο χώρος αδιάθετος.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το Συμβούλιο, όπως αποφασίσει
για τα εξής:
1) Την αποδοχή της αριθ. πρωτ.: 23845/09-10-2018 αιτήσεως της
κας Τακουμάκη Χρυσάφης του Χρύσανθου περί λύσης της εκμίσθωσης
τμήματος του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας «Αγίας Λαύρας», πριν
τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου και την επιστροφή της αριθ.
21846/08-03-2017 εγγυητικής επιστολής του Τ.Π.Δ. ποσού ενενήντα
δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (92,40€) χωρίς καμία επιπλέον αξίωση των
συμβαλλομένων μερών από αυτή τη μίσθωση ή από οποιαδήποτε άλλη
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αιτία, από την οποία σε κάθε περίπτωση ρητά και ανεπιφύλακτα
παραιτούνται τα συμβαλλόμενα μέρη.
2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του
συμφωνητικού λύσης της μίσθωσης».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας κας
Ιωάννας Νικολούλια, έλαβε υπόψη του το σχετικό φάκελο της αρμόδιας
υπηρεσίας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του
θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος Γούτος, 2)Γεώργιος
Μεντζελόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος και 4)Νικόλαος
Θανασούλιας,
Oμόφωνα Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
1) Την αποδοχή της αριθ. πρωτ.: 23845/09-10-2018 αιτήσεως της
κας Τακουμάκη Χρυσάφης του Χρύσανθου περί λύσης της εκμίσθωσης
τμήματος του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας «Αγίας Λαύρας», πριν
τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου και την επιστροφή της αριθ.
21846/08-03-2017 εγγυητικής επιστολής του Τ.Π.Δ. ποσού ενενήντα
δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (92,40€) χωρίς καμία επιπλέον αξίωση των
συμβαλλομένων μερών από αυτή τη μίσθωση ή από οποιαδήποτε άλλη
αιτία, από την οποία σε κάθε περίπτωση ρητά και ανεπιφύλακτα
παραιτούνται τα συμβαλλόμενα μέρη.
2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του
συμφωνητικού λύσης της μίσθωσης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 483/2018
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση.: 496
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Δημήτριο Φιλιππάτο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Χρήστο Γούτο, 16)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Χρήστο Λαϊνά και
19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά
(17) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ. 23988/1210-2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/
07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων,2) Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καμαρών,3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4)
Λεωνίδας Παπαλεωνιδόπουλος, Τ.Κ.Κουνινάς, 5) Σπυρίδων Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 7) Ανδρέας
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Παπαγεωργίου,Τ.Κ. Σελινούντα, 8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.
Βουτσίμου,9) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών,10) Ανδρέας
Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου
και
11)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ-παρξη
απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2) Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος,3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος,4) Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος,5) Γεώργιος Ντίνος,6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,7)
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 478 έως και 502 )
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Για το αντικείμενο: « Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου που
βρίσκεται στην πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας της Δ.Κ. Αιγίου Δήμου
Αιγιαλείας».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό (20ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και
διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 93/2018 απόφασης της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο έχει ως εξής:
«Ομόφωνα αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την μετακίνηση
του περιπτέρου, ιδιοκτησίας κας Πολύμνιας χήρας Αγγελόπουλου, που
βρίσκεται στη γωνία της διασταύρωσης των οδών Ν. Πλαστήρα, Ερμού &
Εισοδίων στην πλατεία Αχαϊκής Συμπολιτείας και συγκεκριμένα την
τοποθέτηση αυτού στο κάτω μέρος της πλατείας Αχαϊκής Συμπολιτείας
προς βορρά επί των οδών Νικ. Πλαστήρα και Νικ. Σολιώτη (έναντι του
καφενείου που υπήρχε παλιότερα) της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
Η μετακίνηση του περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων, υπό την
επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ενώ η ευθύνη της
μετατόπισης και η δαπάνη θα βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό
μέρος της υπ’ αριθ. 93/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Αιγιαλείας, είδε την υπ’ αριθ. 42/2018 απόφαση της Δ.Κ Αιγίου, την
Εισήγηση του αρμόδιου γραφείου καταστημάτων του Δήμου, το υπ’ αριθ.
πρωτ.: 8075/19-4-2018 έγγραφο του Τμήματος Συγκοινωνιών –
Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, το υπ’ αριθμ. 11817/17-52018 έγγραφό της κας Πολύμνιας χήρα Αγγελόπουλου κάτοχο της αδείας
του περιπτέρου, έλαβε υπόψη του, το γεγονός ότι συντρέχουν οι λόγοι της
μετατόπισης για την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων,
καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/ 2010
(ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, μετά από διαλογική
συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει οι Δημοτικού Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος
Γούτος, 2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος,
4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)Βασίλειος
Φιλιππόπουλος και 7)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Εγκρίνει την μετατόπιση του περιπτέρου, ιδιοκτησίας κας Πολύμνιας
χήρας Αγγελόπουλου, που βρίσκεται στη γωνία της διασταύρωσης των
οδών Ν. Πλαστήρα, Ερμού & Εισοδίων στην πλατεία Αχαϊκής
Συμπολιτείας και συγκεκριμένα την τοποθέτηση αυτού στο κάτω μέρος
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της πλατείας Αχαϊκής Συμπολιτείας προς βορρά επί των οδών Νικ.
Πλαστήρα και Νικ. Σολιώτη (έναντι του καφενείου που υπήρχε
παλιότερα) της Δ.Κ Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας.
Η μετατόπιση του περιπτέρου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Περιπτέρων, υπό την
επίβλεψη της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ενώ η ευθύνη της
μετατόπισης και η δαπάνη θα βαρύνει τον Δήμο Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 496/2018.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος

ΑΔΑ: 6ΙΛ0Ω6Χ-ΡΣΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση: 497
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Δημήτριο Φιλιππάτο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Χρήστο Γούτο, 16)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Χρήστο Λαϊνά και
19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά
(17) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου
Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ. 23988/1210-2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87 /τ.Α/
07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί
εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι κ.κ.:
1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων,2) Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καμαρών,3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4)
Λεωνίδας Παπαλεωνιδόπουλος, Τ.Κ.Κουνινάς, 5) Σπυρίδων Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 7) Ανδρέας
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Παπαγεωργίου,Τ.Κ. Σελινούντα, 8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ.
Βουτσίμου,9) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών,10) Ανδρέας
Ρεκούτης,
Τ.Κ.Πλατάνου
και
11)Χρήστος
Θεοδωρόπουλος,
Τ.Κ.Πορροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύ-παρξη
απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από τα
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3)
Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2) Χρήστος
Σπηλιωτόπουλος,3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος,4) Βασίλειος Γ.
Χριστόπουλος,5) Γεώργιος Ντίνος,6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,7)
Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος,8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και
9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 478 έως και 502 )
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Για το αντικείμενο: « Έγκριση τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων
στη Δ.Κ. Διακοπτού Δήμου Αιγιαλείας».
O πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πρώτο (21ο) θέμα της ημερήσιας
διάταξης και διαβάζει το αποφασιστικό μέρος της υπ’ αριθ. 95/2018
απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο
έχει ως εξής: «Ομόφωνα αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας για την
Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού:
Α) την τοποθέτηση ενός κάδου εντός του λιμένα δίπλα από τον κάδο
της ανακύκλωσης (σε αυτήν την θέση βρισκόταν κατά το παρελθόν) και
Β) να δοθούν εκ νέου ατομικοί κάδοι 1) στον κο Ηλιόπουλο
ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων καταλυμάτων στην δυτική πλευρά της παραλίας
και 2) στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ‘PUERTO’, σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής απορριμμάτων της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε το αποφασιστικό
μέρος της υπ’ αριθ. 95/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Αιγιαλείας, είδε το υπ’ αριθ. πρωτ.: 16115/2018 & 23890/17 από
13/8/2018 έγγραφο του Τμήματος Αποκομιδής απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου με συνημμένα την
Εισηγητική Έκθεση, τα αιτήματα δημοτών, τις αποφάσεις της Δημοτικής
Κοινότητας, έλαβε υπόψη του την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και
επισκεπτών της Δ.Κ. Διακοπτού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου
65 του Ν.3852/ 2010 (ΦΕΚ/Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης, μετά από
διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει οι Δημοτικού Σύμβουλοι κ.κ.:
1)Χρήστος Γούτος, 2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, και 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Εγκρίνει για την Δημοτική Κοινότητα Διακοπτού:
Α) την τοποθέτηση ενός κάδου εντός του λιμένα δίπλα από τον κάδο
της ανακύκλωσης (σε αυτήν την θέση βρισκόταν κατά το παρελθόν) και
Β) να δοθούν εκ νέου ατομικοί κάδοι 1) στον κο Ηλιόπουλο
ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενων καταλυμάτων στην δυτική πλευρά της παραλίας
και 2) στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ‘PUERTO’, σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής απορριμμάτων της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αιγιαλείας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 497/2018.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Οκτωβρίου 2018
Αποφαση: 498
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Δημήτριο Φιλιππάτο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Χρήστο Γούτο, 16)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Χρήστο Λαϊνά
και 19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ. 23988/1210-2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων,2) Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καμαρών,3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4)
Λεωνίδας Παπαλεωνιδόπουλος, Τ.Κ.Κουνινάς, 5) Σπυρίδων Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 7) Ανδρέας
1
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Παπαγεωργίου,Τ.Κ. Σελινούντα, 8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βουτσίμου,9) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών,10) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 11)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος,4) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος,5) Γεώργιος Ντίνος,6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,7) Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος,8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 478 έως και 502 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή προσαυξήσεων σε κλήσεις παραβάσεων Κ.Ο.Κ.».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό δεύτερο (22ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας, κας Θεοδοσίας Σαββοπούλου, η οποία έχει
ως εξής:
«Κε Πρόεδρε , κοι Σύμβουλοι,
Σας διαβιβάζουμε: α) την αριθ. πρωτ: 22553/27-9-2018 αίτηση του
κυρίου Κωνσταντίνου Σκιαδά του Χρήστου, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
821400072564, Ι.Χ.Φ. ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΡΕ-8425 ποσό προσαύξησης 150,00 €
και ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 82140007029142, Ι.Χ.Ε. ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΑΧΧ-5750
ποσό προσαύξησης 126,00 €
β) την αριθ. πρωτ: 22602/27-9-2018 αίτηση του κυρίου Γεωργίου Μαμάση του Γερασίμου, ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 821400053934, Ι.Χ.Ε.
ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΑΧΧ-9157 ποσό προσαύξησης 27,60 € και ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
821400068599, Ι.Χ.Ε. ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΑΧΧ-9157 ποσό προσαύξησης 55,20€,
σύμφωνα με τις οποίες ζητούν να διαγραφούν οι προσαυξήσεις από τις
παραπάνω κλήσεις, διότι ποτέ δεν έλαβαν ειδοποίηση.
Η Τροχαία γνωστοποιεί τις κλήσεις στους παραβάτες εφόσον δεν
εξοφληθούν τις στέλνει στο Δήμο μας για να βεβαιωθούν οι οφειλές
τους.
Οι ειδοποιήσεις στέλνονται μέσω ΕΛΤΑ σε εκατοντάδες και είναι
αδύνατον να γνωρίζουμε αν έχουν παραληφθεί.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στις
διευθύνσεις των παραληπτών.
Κατόπιν των ανωτέρω διαβιβάζουμε τις παραπάνω αιτήσεις, όπως
αποφασίσετε σχετικά με το αίτημα του κυρίου Κωνσταντίνου Σκιαδά και
του κυρίου Γεωργίου Μαμάση».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της της Προϊσταμένης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας,
κας Θεοδοσίας Σαββοπούλου και έλαβε υπόψη του: την αριθ. πρωτ:
22553/27-9-2018 αίτηση του κυρίου Κωνσταντίνου Σκιαδά του Χρήστου, την αριθ. πρωτ: 22602/27-9-2018 αίτηση του κυρίου Γεωργίου
Μαμάση του Γερασίμου, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», την υπ’ αριθ. 27 εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. 42203/13-08-2018 (ΑΔΑ:
6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) του Υπουργείου Εσωτερικών – Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος Γούτος, 2)
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Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Νικόλαος
Θανασούλιας, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, και 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
α) Τη ΜΗ Διαγραφή των ποσών των προσαυξήσεων: 150,00 €
από την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 821400072564, Ι.Χ.Φ. ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΡΕ-8425
και 126,00 € από την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 82140007029142, Ι.Χ.Ε.
ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΑΧΧ-5750, του κυρίου Κωνσταντίνου Σκιαδά του Χρήστου,
και
β) Τη ΜΗ Διαγραφή των ποσών των προσαυξήσεων: 27,60 € από
την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 821400053934, Ι.Χ.Ε. ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΑΧΧ-9157 και
55,20 € από την ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΗΣΗ 821400068599, Ι.Χ.Ε. ΑΡ.ΚΥΚΛ.
ΑΧΧ-9157, του κυρίου Γεωργίου Μαμάση του Γερασίμου.
Κατά της παρούσης απόφασης χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους
νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτής.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 498/2018.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση: 499
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Δημήτριο Φιλιππάτο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Χρήστο Γούτο, 16)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Χρήστο Λαϊνά
και 19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ. 23988/1210-2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων,2) Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καμαρών,3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4)
Λεωνίδας Παπαλεωνιδόπουλος, Τ.Κ.Κουνινάς, 5) Σπυρίδων Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 7) Ανδρέας
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Παπαγεωργίου,Τ.Κ. Σελινούντα, 8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βουτσίμου,9) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών,10) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 11)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος,4) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος,5) Γεώργιος Ντίνος,6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,7) Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος,8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 478 έως και 502 )
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Για το αντικείμενο: «Τακτοποίηση - διαγραφές χρεώσεων ΤΑΠ
Δημοτικής Ενότητας Αιγίου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό τρίτο (23ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει τις υπ’ αριθ.: 22178/24-9-2018 και 23412/4-10-2018
εισηγήσεις της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κας Ιωάννας Νικολούλια, οι οποίες έχουν ως εξής:
Α) «Μετά την αποστολή ειδοποιητηρίων απόδοσης ΤΑΠ έτους
2018, προσήλθαν στην υπηρεσία μας δημότες για την τακτοποίηση των
σε βάρος τους σχετικών χρεώσεων. Ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας
και κατατέθηκαν αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, Ε9 ή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και αντίγραφα συμβολαίων των ενδιαφερομένων και διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω για τα οποία εισηγούμαι τα ακόλουθα:
1. Από την καρτέλα του κ. Λιακόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου με ΑΦΜ 003390408, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2018 το ποσό των οχτώ ευρώ και είκοσι
οχτώ λεπτών (8,28 €) διότι σύμφωνα με την αίτηση υπ’ αριθμ. πρωτ.
20607/5-9-2018 της Βασιλικής Λιακοπούλου νόμιμης κληρονόμου του
αποβιώσαντος Λιακόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει ρυμοτομηθεί και δεν έχει υποχρέωση καταβολής
ΤΑΠ διότι έχει περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Αιγιαλείας και έχουν καταβληθεί και οι καθορισθείσες δικαστικώς αποζημιώσεις.
2. Από την καρτέλα του κ. Τσιρώνη Γεώργιου του Κωνσταντίνου
με ΑΦΜ 055360696, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλους
ακίνητης περιουσίας έτους 2017 το ποσό των δώδεκα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (12,98 €), για οικόπεδο επί της οδού Ελίκης , διότι όπως
προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν το εν λόγω οικόπεδο
μεταβιβάσθηκε στον κ. Τσιρώνη τον Οκτώβριο του έτους 2017 και είχε
καταβληθεί το τέλος ακίνητης περιουσίας από την προηγούμενη ιδιοκτήτρια με την γραμμάτιο είσπραξης Γ 4100/18-10-2017.
3. Από την καρτέλα της κ. Φειδάκη Αλεξάνδρας του Γεωργίου
με ΑΦΜ 141551689, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2015, το ποσό των επτακοσίων τριών ευρώ και
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (703,74 €) ώστε να παραμείνει προς απόδοση το ποσό των εξήντα δύο λεπτών που είναι και το ορθό, για οικόπεδο
1.400,80 τμ στην οδό Ρούβαλη, διότι όπως προκύπτει από το αντίγραφο
του Ε9 που κατέθεσε το οικόπεδο για το οποίο αποδίδει τέλη ακίνητης
περιουσίας ήταν καταχωρημένο σε λανθασμένη ζώνη αντικειμενικών αξιών.
4. Από την καρτέλα του κ. Τιμοθέου Ευάγγελου του Βασιλείου,
με ΑΦΜ 016903281, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών
ακίνητης περιουσίας οικόπεδου 112,00 τμ στην οδό Ζωοδόχου Πηγής ,
ετών: α) 2017 το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών
(14,21 €) και β) 2018 το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός
λεπτών (14,21 €), ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής είκοσι οχτώ ευρώ και
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σαράντα δύο λεπτά (28,42 €), διότι όπως προκύπτει από τα αντίγραφα
του Ε9 που κατέθεσε και το Φ.Ε.Κ. 181/20-9-2016 (τεύχος ΑΑΠ), το
οικόπεδο έχει ρυμοτομηθεί και δεν είναι πλέον στην κατοχή του».
Β) «Μετά την αποστολή ειδοποιητηρίων απόδοσης ΤΑΠ έτους
2018, προσήλθαν στην υπηρεσία μας δημότες για την τακτοποίηση των
σε βάρος τους σχετικών χρεώσεων. Ζητήθηκαν από την υπηρεσία μας
και κατατέθηκαν αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ, Ε9 ή ΕΝ.Φ.Ι.Α. και αντίγραφα συμβολαίων των ενδιαφερομένων και διαπιστώθηκαν τα κατωτέρω για τα οποία εισηγούμαι τα ακόλουθα:
1. Από την καρτέλα του κ. Αδαμόπουλου Κωνσταντίνου με ΑΦΜ
005460564, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ακίνητης
περιουσίας έτους:
α) 2015 το ποσό των δώδεκα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (12,37
€) για κτίσμα εμβαδού 114,48 τμ για το β εξάμηνο του 2015,
β) το ποσό των δεκαεπτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (17,29 €)
για κτίσμα εμβαδού 114,48 τμ για το α εξάμηνο του 2015,
γ)το ποσό των δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (2,80 €) για κτίσμα
εμβαδού 25,92 τμ για το β εξάμηνο του 2015 και
δ) το ποσό των τριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (3,91 €) για
κτίσμα εμβαδού 25,92 τμ για το α εξάμηνο του 2015, ήτοι συνολικό ποσό
διαγραφής τριάντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά, διότι όπως προκύπτει από έλεγχο στο αρχείο μας οι οφειλές ΤΑΠ έτους 2015 έχουν εξοφληθεί και εκ παραδρομή χρεώθηκαν δυο φορές.
2. Από την καρτέλα της κ. Δημητρίου Ασπασίας με ΑΦΜ
007742028 διαγραφή αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ΤΑΠ οικόπεδου
252,00 τμ στην οδό Εισοδίων ετών:
 2004 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2005 το ποσό των δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2,22€)
 2006 το ποσό των δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2,22€)
 2007 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2008 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2009 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2010 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2011 το ποσό των δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2,22€)
 2012 το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών
(1,59€)
 2013 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2014 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
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(1,85€)
 2015 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2016 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2017 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2018 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€), ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής το ποσό των είκοσι
οχτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (28,60 €), γιατί όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν το παραπάνω
ακίνητο δεν ήταν ποτέ στην κατοχή της.
3)Από την καρτέλα της κ. Καλπάκη Άννας με ΑΦΜ 059685330
διαγραφή αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ΤΑΠ έτους 2018 το ποσό
των είκοσι δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (22,68 €) για κτίσμα
108,00 τμ στην Μυρτιά Αιγίου και το ποσό των πενήντα δύο ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτών (52,29 €) για οικόπεδο εμβαδού 198,00 τμ στη Μυρτιά Αιγίου. Συνολικό ποσό διαγραφής τελών ΤΑΠ έτους 2018 το ποσό
των εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (74,97€) διότι
όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στο εν λόγω
οικόπεδο υπάρχει κτίσμα ηλεκτροδοτούμενο και κτίσμα ημιτελές τα οποία έχουν μεταβιβασθεί στα τέκνα της κ. Καλπάκη και αποδίδουν ΤΑΠ
μεσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
4) Από την καρτέλα της κ. Μουρτζούχου Ευαγγελίας του Δημητρίου με ΑΦΜ 045009327 διαγραφή αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλους
ΤΑΠ έτους 2018, το ποσό των δύο ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών (2,18 €)
για οικόπεδο 296,00 τμ στην οδό Αγ. Ανδρέου διότι όπως προκύπτει από
τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στο εν λόγω οικόπεδο υπάρχουν
κτίσματα ηλεκτροδοτούμενα τα οποία αποδίδουν ΤΑΠ μεσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
5) Από την καρτέλα του κ. Σιούτη Παναγιώτη με ΑΦΜ 043260055
διαγραφή αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ΤΑΠ ετών
 2012 το ποσό των δεκαοχτώ ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (18,93 €)
 2013 το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και εννέα λεπτών
(22,09€)
 2014 το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και εννέα λεπτών
(22,09€)
 2015 το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και εννέα λεπτών
(22,09€)
 2016 το ποσό των τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτών (37,77€)
 2017 το ποσό των τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτών (37,77€)
5
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 2018 το ποσό των τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτών (37,77€) ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ΤΑΠ, εκατόν ενενήντα οχτώ ευρώ
και πενήντα ένα λεπτά (198,51 €), για οικόπεδο 143,00 τμ
στην οδό Παρ. Γρηγορίου Ε διότι σύμφωνα με αντίγραφο
συμβολαίου που κατέθεσε το παραπάνω οικόπεδο έχει μεταβιβασθεί και οι χρεώσεις βαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε τις εισηγήσεις
της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κας
Ιωάννας Νικολούλια, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά του αρμοδίου Τμήματος Εσόδων Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/
τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς
επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος Γούτος, 2) Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, και 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Την τακτοποίηση - διαγραφή χρεώσεων τέλους ακίνητης περιουσίας Δημοτικής Ενότητας Αιγίου, αναλυτικά ως εξής:
Α) 1. Από την καρτέλα του κ. Λιακόπουλου Κωνσταντίνου του
Γεωργίου με ΑΦΜ 003390408, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος
τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2018 το ποσό των οχτώ ευρώ και είκοσι
οχτώ λεπτών (8,28 €) διότι σύμφωνα με την αίτηση υπ’ αριθμ. πρωτ.
20607/5-9-2018 της Βασιλικής Λιακοπούλου νόμιμης κληρονόμου του
αποβιώσαντος Λιακόπουλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, το συγκεκριμένο οικόπεδο έχει ρυμοτομηθεί και δεν έχει υποχρέωση καταβολής
ΤΑΠ διότι έχει περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Αιγιαλείας και έχουν καταβληθεί και οι καθορισθείσες δικαστικώς αποζημιώσεις.
2. Από την καρτέλα του κ. Τσιρώνη Γεώργιου του Κωνσταντίνου
με ΑΦΜ 055360696, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλους
ακίνητης περιουσίας έτους 2017 το ποσό των δώδεκα ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτών (12,98 €), για οικόπεδο επί της οδού Ελίκης , διότι όπως
προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν το εν λόγω οικόπεδο
μεταβιβάσθηκε στον κ. Τσιρώνη τον Οκτώβριο του έτους 2017 και είχε
καταβληθεί το τέλος ακίνητης περιουσίας από την προηγούμενη ιδιοκτήτρια με την γραμμάτιο είσπραξης Γ 4100/18-10-2017.
3. Από την καρτέλα της κ. Φειδάκη Αλεξάνδρας του Γεωργίου
με ΑΦΜ 141551689, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλος α6
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κίνητης περιουσίας έτους 2015, το ποσό των επτακοσίων τριών ευρώ και
εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (703,74 €) ώστε να παραμείνει προς απόδοση το ποσό των εξήντα δύο λεπτών που είναι και το ορθό, για οικόπεδο
1.400,80 τμ στην οδό Ρούβαλη, διότι όπως προκύπτει από το αντίγραφο
του Ε9 που κατέθεσε το οικόπεδο για το οποίο αποδίδει τέλη ακίνητης
περιουσίας ήταν καταχωρημένο σε λανθασμένη ζώνη αντικειμενικών αξιών.
4. Από την καρτέλα του κ. Τιμοθέου Ευάγγελου του Βασιλείου,
με ΑΦΜ 016903281, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών
ακίνητης περιουσίας οικόπεδου 112,00 τμ στην οδό Ζωοδόχου Πηγής ,
ετών: α) 2017 το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός λεπτών
(14,21 €) και β) 2018 το ποσό των δεκατεσσάρων ευρώ και είκοσι ενός
λεπτών (14,21 €), ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής είκοσι οχτώ ευρώ και
σαράντα δύο λεπτά (28,42 €), διότι όπως προκύπτει από τα αντίγραφα
του Ε9 που κατέθεσε και το Φ.Ε.Κ. 181/20-9-2016 (τεύχος ΑΑΠ), το
οικόπεδο έχει ρυμοτομηθεί και δεν είναι πλέον στην κατοχή του.
Β) 1. Από την καρτέλα του κ. Αδαμόπουλου Κωνσταντίνου με
ΑΦΜ 005460564, διαγραφή ως αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ακίνητης περιουσίας έτους:
α) 2015 το ποσό των δώδεκα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (12,37
€) για κτίσμα εμβαδού 114,48 τμ για το β εξάμηνο του 2015,
β) το ποσό των δεκαεπτά ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (17,29 €)
για κτίσμα εμβαδού 114,48 τμ για το α εξάμηνο του 2015,
γ)το ποσό των δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (2,80 €) για κτίσμα
εμβαδού 25,92 τμ για το β εξάμηνο του 2015 και
δ) το ποσό των τριών ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (3,91 €) για
κτίσμα εμβαδού 25,92 τμ για το α εξάμηνο του 2015, ήτοι συνολικό ποσό
διαγραφής τριάντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά, διότι όπως προκύπτει από έλεγχο στο αρχείο μας οι οφειλές ΤΑΠ έτους 2015 έχουν εξοφληθεί και εκ παραδρομή χρεώθηκαν δυο φορές.
2. Από την καρτέλα της κ. Δημητρίου Ασπασίας με ΑΦΜ
007742028 διαγραφή αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ΤΑΠ οικόπεδου
252,00 τμ στην οδό Εισοδίων ετών:
 2004 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2005 το ποσό των δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2,22€)
 2006 το ποσό των δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2,22€)
 2007 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2008 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2009 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2010 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
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(1,85€)
 2011 το ποσό των δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (2,22€)
 2012 το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών
(1,59€)
 2013 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2014 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2015 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2016 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2017 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€)
 2018 το ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(1,85€), ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής το ποσό των είκοσι
οχτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (28,60 €), γιατί όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν το παραπάνω
ακίνητο δεν ήταν ποτέ στην κατοχή της.
3)Από την καρτέλα της κ. Καλπάκη Άννας με ΑΦΜ 059685330
διαγραφή αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ΤΑΠ έτους 2018 το ποσό
των είκοσι δύο ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (22,68 €) για κτίσμα
108,00 τμ στην Μυρτιά Αιγίου και το ποσό των πενήντα δύο ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτών (52,29 €) για οικόπεδο εμβαδού 198,00 τμ στη Μυρτιά Αιγίου. Συνολικό ποσό διαγραφής τελών ΤΑΠ έτους 2018 το ποσό
των εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (74,97€) διότι
όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στο εν λόγω
οικόπεδο υπάρχει κτίσμα ηλεκτροδοτούμενο και κτίσμα ημιτελές τα οποία έχουν μεταβιβασθεί στα τέκνα της κ. Καλπάκη και αποδίδουν ΤΑΠ
μεσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
4) Από την καρτέλα της κ. Μουρτζούχου Ευαγγελίας του Δημητρίου με ΑΦΜ 045009327 διαγραφή αχρεωστήτως επιβληθέντος τέλους
ΤΑΠ έτους 2018, το ποσό των δύο ευρώ και δεκαοχτώ λεπτών (2,18 €)
για οικόπεδο 296,00 τμ στην οδό Αγ. Ανδρέου διότι όπως προκύπτει από
τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στο εν λόγω οικόπεδο υπάρχουν
κτίσματα ηλεκτροδοτούμενα τα οποία αποδίδουν ΤΑΠ μεσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.
5) Από την καρτέλα του κ. Σιούτη Παναγιώτη με ΑΦΜ 043260055
διαγραφή αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ΤΑΠ ετών
 2012 το ποσό των δεκαοχτώ ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (18,93 €)
 2013 το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και εννέα λεπτών
(22,09€)
 2014 το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και εννέα λεπτών
8
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(22,09€)
 2015 το ποσό των είκοσι δύο ευρώ και εννέα λεπτών
(22,09€)
 2016 το ποσό των τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτών (37,77€)
 2017 το ποσό των τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτών (37,77€)
 2018 το ποσό των τριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα επτά
λεπτών (37,77€) ήτοι συνολικό ποσό διαγραφής αχρεωστήτως επιβληθέντων τελών ΤΑΠ, εκατόν ενενήντα οχτώ ευρώ
και πενήντα ένα λεπτά (198,51 €), για οικόπεδο 143,00 τμ
στην οδό Παρ. Γρηγορίου Ε διότι σύμφωνα με αντίγραφο
συμβολαίου που κατέθεσε το παραπάνω οικόπεδο έχει μεταβιβασθεί και οι χρεώσεις βαρύνουν τον νέο ιδιοκτήτη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 499/2018.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση: 500
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Δημήτριο Φιλιππάτο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Χρήστο Γούτο, 16)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Χρήστο Λαϊνά
και 19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ. 23988/1210-2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων,2) Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καμαρών,3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4)
Λεωνίδας Παπαλεωνιδόπουλος, Τ.Κ.Κουνινάς, 5) Σπυρίδων Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 7) Ανδρέας
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Παπαγεωργίου,Τ.Κ. Σελινούντα, 8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βουτσίμου,9) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών,10) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 11)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος,4) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος,5) Γεώργιος Ντίνος,6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,7) Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος,8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 478 έως και 502 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή τελών Τ.Α.Π. ετών 2016-2018,
στο όνομα του κ. Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου του Κλεομένη».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό τέταρτο (24ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κας Ιωάννας Νικολούλια, η οποία έχει ως
εξής:
«Κε Πρόεδρε , κοι Σύμβουλοι,
Προσκομίστηκε στην υπηρεσία μας για διόρθωση τμ. σε λογαριασμό ΔΕΗ παροχής με αριθ.: 30551152, Ε9 της 21ης-7ου-2018 με τα
στοιχεία ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κων/νου όπου δήλωνε ιδιοκτήτρια τριώροφης οικοδομής συνολικού εμβαδού 300,00τμ. εκ των οποίων μόνο τα 100,00 τμ. ισογείου, ήταν ηλεκτροδοτούμενα.
Η υπηρεσία ως όφειλε προέβη στην καταχώρηση των άλλων κτισμάτων α΄ορόφου και υπογείου ως μη ηλεκτροδοτούμενα σε βάρος της
στην καρτέλα με αριθμό : 114617, ώστε να αποδίδεται ΤΑΠ.
Δεν μας διευκρινίστηκε όμως ότι μέχρι τότε το ΤΑΠ των ως άνω
ίδιων μη ηλεκτροδοτουμένων κτισμάτων βάρυνε την καρτέλα με αριθ.:
14037, στα στοιχεία του προηγουμένου ιδιοκτήτη ήδη θανόντα συζύγου
της ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ & επομένως
για τα έτη 2016 έως και 2018 τα ως άνω κτίσματα διπλοχρεώνονταν.
Εισηγούμαι:
Τη διαγραφή Τελών ΤΑΠ ετών 2016 έως και 2018, από καρτέλα με αριθ.: 14037, στα στοιχεία του προηγουμένου ιδιοκτήτη ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ ποσών: α) 27,44€ έτους
2016 & β) 27,44€ έτους 2017 γ) 27,44€ έτους 2018».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κας
Ιωάννας Νικολούλια, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά του αρμοδίου Τμήματος Εσόδων Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/
τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς
επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος Γούτος, 2) Γεώργιος Μεντζελόπουλος,
3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Ευστάθιος
Θεοδωρακόπουλος, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, και 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,

3

ΑΔΑ: Ω0Ι7Ω6Χ-ΑΥΛ

Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Τη διαγραφή Τελών ΤΑΠ ετών 2016 έως και 2018, από καρτέλα
με αριθ.: 14037, στα στοιχεία του προηγουμένου ιδιοκτήτη ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ ποσών: α) 27,44€ έτους
2016 & β) 27,44€ έτους 2017 γ) 27,44€ έτους 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 500/2018.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση: 501
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Δημήτριο Φιλιππάτο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Χρήστο Γούτο, 16)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Χρήστο Λαϊνά
και 19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ. 23988/1210-2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων,2) Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καμαρών,3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4)
Λεωνίδας Παπαλεωνιδόπουλος, Τ.Κ.Κουνινάς, 5) Σπυρίδων Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 7) Ανδρέας
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Παπαγεωργίου,Τ.Κ. Σελινούντα, 8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βουτσίμου,9) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών,10) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 11)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος,4) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος,5) Γεώργιος Ντίνος,6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,7) Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος,8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 478 έως και 502 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή τέλους και προστίμου κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου, έτους 2018, στο όνομα της κας Ζωής Οικονομοπούλου του Ιωάννη».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό πέμπτο (25ο) θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης και διαβάζει εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ.Ε. ΣυμπολιτείαςΕρινεού του Δήμου Αιγιαλείας κ. Μιχαήλ Κυριακόπουλου, της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αιγιαλείας, που έχει ως εξής:
«Κε Δήμαρχε , Kε Πρόεδρε, και κοι Σύμβουλοι,
Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 15628/02-07-2018 ενδικοφανή προσφυγή
της, η κα Οικονομοπούλου Ζωή του Ιωάννη ζητά τη διαγραφή του τέλους και του προστίμου για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έτους 2018,
για το περίπτερο που διατηρεί στη γέφυρα επί της Π.Ε.Ο. στην Τ.Κ. Καμαρών γιατί ο χώρος δεν ανήκει στο Δήμο αλλά στη ΔΕΣΕ.
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 17580/09-08-2018 έγγραφο του
τμήματος Συγκοινωνιών – Συγκοινωνιακών, Κτιριακών, Υδραυλικών &
Εγγ/κών Έργων βεβαιώνεται ότι το περίπτερο είναι τοποθετημένο εντός
απαλλοτριωμένης ζώνης, σύμφωνα με το 2ο συμπληρωματικό κτηματολόγιο από την Χ.Θ.57+600 έως Χ.Θ.118+400 του αυτοκινητοδρόμου
Κορίνθου – Πατρών.
Εισηγούμαι: Τη διαγραφή του τέλους και του προστίμου, για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έτους 2018, για το περίπτερο που διατηρεί
στη γέφυρα επί της Π.Ε.Ο. στην Τ.Κ. Καμαρών, μαζί με όποιες προσαυξήσεις έχουν προκύψει, από την κα Οικονομοπούλου Ζωή του Ιωάννη
γιατί είναι τοποθετημένο εντός απαλλοτριωμένης ζώνης, σύμφωνα με το
2ο συμπληρωματικό κτηματολόγιο από την Χ.Θ.57+600 έως
Χ.Θ.118+400 του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών και να σταλεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση της διαγραφής».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Συμπολιτείας-Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας κ.
Μιχαήλ Κυριακόπουλου, είδε το σχετικό φάκελο με τα οικονομικά παραστατικά του αρμοδίου Τμήματος Εσόδων Δήμου Αιγιαλείας και έλαβε
υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/
τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» του άρθρου 65 του Ν.3852 /2010 (ΦΕΚ/ Α/87/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει πριν από τη
συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1)Χρήστος Γούτος,
2)Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος, 6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, και
8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
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Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Τη διαγραφή του τέλους και του προστίμου, για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου έτους 2018, στο όνομα της κας Οικονομοπούλου Ζωής
του Ιωάννη, για το περίπτερο που διατηρεί στη γέφυρα επί της Π.Ε.Ο.
στην Τ.Κ. Καμαρών, μαζί με όποιες προσαυξήσεις έχουν προκύψει, γιατί
είναι τοποθετημένο εντός απαλλοτριωμένης ζώνης, σύμφωνα με το 2ο
συμπληρωματικό κτηματολόγιο από την Χ.Θ.57+600 έως Χ.Θ.118+400
του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πατρών
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 501/2018.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
17 Οκτωβρίου 2018
Απόφαση : 502
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Δημήτριο
Μπούνια, Πρόεδρο, 2)Δημήτριο Μπούρδο, Γραμματέα, 3)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 4)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 6)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 7)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο,
8)Γεώργιο Γιοβά, Αντιδημάρχους, 9)Μαρία Τσουκαλά, 10)Δημήτριο Φιλιππάτο, 11) Μαρία Παπαχριστοπούλου, 12)Νικόλαο Θανασούλια, 13)
Ευστράτιο Βαρδάκη, 14) Μιχαήλ Κωνσταντίνου, 15) Χρήστο Γούτο, 16)
Βασίλειο Ανδρουτσόπουλο, 17) Βασίλειο Τομαρά, 18) Χρήστο Λαϊνά
και 19) Γεώργιο Μεντζελόπουλο, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, παρουσία και του Δημάρχου κ. Αθανασίου Παναγόπουλου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Μπούνια, με αριθ. πρωτ. 23988/1210-2018, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε-γνωστοποιήθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 2010 Φ.Ε.Κ.87
/τ.Α/ 07. 06.2010), στον κ. Δήμαρχο Αιγιαλείας , στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στους κ.κ. Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων ,στους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός
αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.
Παρόντες Πρόεδροι Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων οι
κ.κ.: 1) Παναγιώτης Μητσόπουλος, Τ.Κ.Ζαχλωριτίκων,2) Παναγιώτης
Περλέγκας, Τ.Κ.Καμαρών,3) Παναγιώτης Λιακάκος, Τ.Κ.Κουλούρας, 4)
Λεωνίδας Παπαλεωνιδόπουλος, Τ.Κ.Κουνινάς, 5) Σπυρίδων Ζούδιος,
Τ.Κ. Πτέρης,6) Ευάγγελος Γεωργόπουλος, Τ.Κ.Σελιανιτίκων, 7) Ανδρέας
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Παπαγεωργίου,Τ.Κ. Σελινούντα, 8) Κωνσταντίνος Παγώνης, Τ.Κ. Βουτσίμου,9) Κωνσταντίνος Μπαγιωνέτας, Τ.Κ.Δαφνών,10) Ανδρέας Ρεκούτης, Τ.Κ.Πλατάνου και 11)Χρήστος Θεοδωρόπουλος, Τ.Κ.Πορροβίτσας.
Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν τα δέκα εννέα (19 ) από
τα τριάντα τρία (33) Μέλη του Δ.Σ., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν, όπως φαίνεται
αναλυτικά στα πρακτικά και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, 2) Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 3) Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,4) Βασίλειος Φιλιππόπουλος και 5)
Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
Δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1) Δημήτριος Καλαμίδας, 2) Χρήστος Σπηλιωτόπουλος,3) Θεοφάνης Σταυρόπουλος,4) Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος,5) Γεώργιος Ντίνος,6) Θεοφάνης Σπηλιόπουλος,7) Δημήτριος
Παναγιωτακόπουλος,8) Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου και 9) Αθανάσιος Μεντζελόπουλος, κωλυόμενοι.
(αριθ. 478 έως και 502 )
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Για το αντικείμενο: «Διαγραφή ετήσιου πάγιου τέλους Κοιμητηρίου Αιγίου (Νέο Β΄), στο όνομα Βασίλειος Δημόπουλος του Αποστόλου».
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Δημήτριος
Μπούνιας, ανακοινώνει το εικοστό έκτο (26ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και διαβάζει εισήγηση της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κας Ιωάννας Νικολούλια, η οποία έχει ως εξής:
«Κε Πρόεδρε , κοι Σύμβουλοι,
Μας διαβιβάστηκε βεβαίωση Εφόρου του Κοιμητηρίου Αιγίου,
σύμφωνα με την οποία το ταφείο που ήταν καταχωρημένο σε καρτέλα με
αριθ.: 90957 με στοιχεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου, από το έτος 2014 και εντεύθεν παραχωρήθηκε σε καρτέλα με αριθ.:
13944 σε στοιχεία: ΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
Εκ παραδρομής το Ετήσιο Πάγιο έτους 2018 του ως άνω Ταφείου
επιβλήθηκε και στους δύο ως άνω αναφερομένους και θα πρέπει η μία
χρέωσή του να διαγραφεί.
Εισηγούμαι:
Τη διαγραφή ποσού 40,00€ από ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ (ΝΕΟ Β΄), από καρτέλα με αριθ.: 90957
με στοιχεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου».
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού άκουσε την εισήγηση
της Διευθύντριας των Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, κας
Ιωάννας Νικολούλια και έλαβε υπόψη του: την υπ’ αριθ. 90957 καρτέλα
χρέωσης του κ. Βασίλειου Δημόπουλου του Αποστόλου και την υπ’ αριθ.
13944 καρτέλα χρέωσης της κας Χριστίνας Λουτσοπούλου, τις διατάξεις
του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς επίσης και τις διατάξεις του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», μετά από διαλογική συζήτηση, ενώ είχαν αποχωρήσει
πριν από τη συζήτηση του θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:
1)Χρήστος Γούτος, 2) Γεώργιος Μεντζελόπουλος, 3)Βασίλειος Ανδρουτσόπουλος, 4)Νικόλαος Θανασούλιας, 5)Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος,
6)Βασίλειος Φιλιππόπουλος, 7)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιπρόεδρος, και 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος,
Ο μ ό φ ω ν α Αποφασίζει
Τη διαγραφή από καρτέλα με α.α.: 90957 με στοιχεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου, ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ (ΝΕΟ Β΄) έτους 2018 ποσού 40,00€.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 502/2018.
O Γραμματέας
Ο Πρόεδρος
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