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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΦΑΩΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΩΑ 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο   Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο  

  

           [Ορθή Επανάληψη]  

                        

                        ΑΡΙΘ. ΑΠΟΥ. 139/2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 23/2020  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης 

του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 

ΘΕΜΑ:  «υζήτηση και λήψη απόφασης περί Αναπροσαρμογή ή μη του Σέλους 

Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  για το έτος 2021.» 

 

την Κάτω Αχαΐα, σήμερα την ενάτη (9η ) του μηνός Νοεμβρίου (11ου) του έτους 

2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 19.00΄ το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου 

Δυτικής Αχαΐας, συνήλθε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την 

αριθ. πρωτ. 10129/4-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Παναγιώτη Ανδ. 

Κουνάβη, και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις  του άρθρου 67,  

του ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 

¨ΚΛΕΙΘΕΝΗ¨, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΥΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 

30/03/2020, (ΥΕΚA΄ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 

9ΛΠΤ46ΜΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΠΣ46ΜΛ6-50Υ) και 33282/29-05-

2020 (ΑΔΑ: Χ3ΦΝ46ΜΣΛ6-ΑΧ7) εγκυκλίους του Τπουργείου Εσωτερικών, και την 

ΚΤΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΥΕΚ 4385/Β/5-10-2020) , για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από 

τα είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού υμβουλίου δήλωσαν  παρόντα και τα 

δεκαεννέα  (19) μέλη:  

 

Παρόντες Απόντες 

  

1. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 

(πρόεδρος)                  

2. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη 

3. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου 

4. Σαπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου                               

5. Καμπέρος Ηλίας του Φρήστου 

6. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 

7. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη 

8. ταυρογιαννόπουλος πυρίδωνα του 

Γεωργίου 

1. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη 

του Αργυρίου 

2. Πουλίδας Αθανάσιος του 

Νικολάου  

3. Οικονομόπουλος Ηλίας του 

Ανδρέα 

4. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του 

Παναγιώτη 

5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του 

Παναγιώτη 
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9. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του 

Γεωργίου 

10. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 

11. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου 

12. Νικολάου Φρήστος του Γεωργίου 

13. Λιάκος Υίλιππος του Άγγελου 

14. Μπαχράς Ξενοφώντα του Ιωάννη  

15. Σραχάνης πυρίδωνας του Ανδρέα 

16. Ορδίτης Αλέξιος του πυρίδωνος  

17. τεργιόπουλος Άγγελος του 

Κωνσταντίνου 

18. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Φρήστου  

19. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

6. ταθόπουλος Ανδρέας του 

Κωνσταντίνου  

7. Δημόπουλος πυρίδωνας του 

Ιωάννη  

8. Οικονομόπουλος  Νικόλαος του 

Γεωργίου  

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νομίμως ) 

 

 

τη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των υμβουλίων των Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν οι κάτωθι: 

 

1. Μπεζεριάνου Γεωρ. Ελένη Αλισσού  

2. Βαβαρούτα  Νικ. Διονύσιο Ριόλου 

3. αββόπουλο Πέτρ. Βασίλειο Φαϊκαλίου 

4. ταθόπουλο Βασ. Ανδρέα Υλόκα 

 

τη συνεδρίασε δήλωσε παρών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας πυρίδων Νικ. Μυλωνάς, 

ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει. 

τη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης, η υπάλληλος του Δήμου οφία Δημ. Κούφη 

για την τήρηση των πρακτικών. 

 Διευκρινήσεις :  

1. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν δύο (2) θέματα με ομόφωνη απόφαση 

των μελών του Δημοτικού υμβουλίου. 

2. Προσήλθαν μετά τις παρουσίες οι Δ.. Πουλίδας Αθανάσιος και Ραυτακόπουλος 

Αθανάσιος. 

3. Αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 3ου  θέματος  οι δ.σ. κ. τεργιόπουλος Άγγελος 

και Ανδρικόπουλος Γεώργιος.  

 

την συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης, 

έθεσε υπόψη στα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου το τέταρτο  (4ο) θέμα της ημερήσιας 

διάταξης  περί: «υζήτηση και λήψη απόφασης περί Αναπροσαρμογή ή μη του Σέλους 

Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  για το έτος 2021.»  

 

τη συνέχεια το λόγο έλαβε ο αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομίας του Δήμου 

ταυρογιαννόπουλος πυρίδων ο οποίος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών 

την από 29 Οκτωβρίου 2020 εισήγηση του Γραφείου Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 

του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών 

Τπηρεσιών του Δήμου, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 

[EIΗΓΗΗ 
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ύμφωνα με το ν. 2130/1993 (άρθρο 24  παρ.2), ο συντελεστής του Σέλους 
Ακίνητης Περιουσίας καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου από 0,25‰ 
έως 0,35‰ και πρέπει να είναι ενιαίος για όλη τη Διοικητική Περιφέρεια του Δήμου. 

ύμφωνα με την αριθ. 87/2011 απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου, καθορίστηκε 
ενιαίος συντελεστής 0,35‰ για όλη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου, ως εξής: 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΣ.ΣΟΠΙΚ. ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ Σ.Α.Π. 

ΔΤΜΗ ΟΛΕ ΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 0,35‰ 

ΛΑΡΙΟΤ ΟΛΕ ΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 0,35‰ 

ΜΟΒΡΗ ΟΛΕ ΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 0,35‰ 

ΨΛΕΝΙΑ ΟΛΕ ΟΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΕ 0,35‰ 

 
Προτείνεται η μη αναπροσαρμογή του συντελεστή Σέλους Ακίνητης Περιουσίας 

(0,35‰) για το έτος 2021 σε όλο το Δήμο Δυτικής Αχαΐας.  
Επίσης προτείνεται η μη έκδοση και αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων 

αποσπασμάτων χρηματικών καταλογών και ταμειακών βεβαιώσεων οφειλής προς 
οφειλέτες για οφειλές ΣΑΠ έως του ποσού των 1,60€, το ποσό αυτό θα προσμετράται σε 
επόμενη οφειλή ΣΑΠ των εκάστοτε οφειλετών, για λόγους οικονομικότητας (το κόστος 
της αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων μέσω ΕΛΣΑ ανέρχεται στο ποσό των 0,80€ Φ 
2 =1,60€). 
Επίσης, προτείνεται να οριστεί στο πρόγραμμα της Οικονομικής Διαχείρισης η 
στρογγυλοποίηση του ποσού από 0,50€ έως 1,00 € μέχρι + - 0,50€, το οποίο ποσό της 
στρογγυλοποίησης θα αλληλοσυμπληρώνεται αναλόγως στην επόμενη πληρωμή οφειλής.] 
 

Κατόπιν των ανωτέρω συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και με την 

αριθ. 165/2020 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό υμβούλιο την  μη 

αναπροσαρμογή του συντελεστή Σέλους Ακίνητης Περιουσίας (0,35‰) για το έτος 2021 

σε όλο το Δήμο Δυτικής Αχαΐας και κάλεσε το σώμα να το ψηφίσει.  

  

Ακολούθησε συζήτηση η οποία έχει ηχογραφηθεί και μετά την απομαγνητοφώνηση θα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις τοποθετήσεις 

των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.  

 

 Ο δ.σ. Φρήστος Νικολάου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  ¨υνεργασία 

Δυμαίων Πολιτών ¨λαμβάνοντας τον λόγο είπε: υμφωνούμε εφόσον δεν γίνονται 

αλλαγές .  

  

 Ο δ.σ. Άγγελος τεργιόπουλος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  «ΕΛΠΙΔΑ» – 

«ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΣΕ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΩΑ»  λαμβάνοντας τον λόγο είπε:  

υμφωνούμε.  

Ο δ.σ. Αλέξιος Θανόπουλος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΙΚΗ 

ΤΠΕΙΡΨΗ¨ λαμβάνοντας τον λόγο είπε: καταψηφίζουμε διότι δεν ανακουφίζονται 

με μέτρα ελάφρυνσης οι δημότες.  

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση 

από τις δημοτικές παρατάξεις του δήμου μας,  η ψήφιση γίνεται επί της μοναδικής 

πρότασης αυτής της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (165/2020 (ΑΔΑ:Χ4ΒΟΨ9Ν-

ΣΚΤ) απόφαση) .[ με ψήφους υπέρ δέκα οκτώ  (18) και ψήφους κατά μία (1)]          
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Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε τον αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη: α΄) τις 

διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-

2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του  ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018), β΄) τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι» 

(Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018), γ΄) τις διατάξεις της ΚΤΑ οικ.55905/29.07.2019 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 
2020 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253)» των υπουργών Εσωτερικών & Διοικ. 

Ανασυγκρότησης (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ.  3054/29.07.2019), δ΄), την από 29/10/2020 εισήγηση 

του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Τπηρεσιών και  την νομολογία όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, δ΄) την αριθ. 

165/2020 (ΑΔΑ:Χ4ΒΟΨ9Ν-ΣΚΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και  μετά από 

διαλογική συζήτηση   

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ OMOΥΨΝΑ  

 ( ελλείψει εναλλακτικής πρότασης) 

Εγκρίνει: 

 Α.) την μη αναπροσαρμογή του συντελεστή Σέλους Ακίνητης Περιουσίας (0,35‰) 

για το έτος 2021 σε όλο το Δήμο Δυτικής Αχαΐας,  

Β.) την μη έκδοση και αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων αποσπασμάτων 

χρηματικών καταλόγων και ταμειακών βεβαιώσεων οφειλής προς οφειλέτες για 

οφειλές ΣΑΠ έως του ποσού των 1,60€, το ποσό αυτό θα προσμετράται σε επόμενη 

οφειλή ΣΑΠ των εκάστοτε οφειλετών, για λόγους οικονομικότητας,  

Γ.) να οριστεί στο πρόγραμμα της Οικονομικής Διαχείρισης η στρογγυλοποίηση του 

ποσού από 0,50€ έως 1,00 € μέχρι +- 0,50€, το οποίο ποσό της στρογγυλοποίησης θα 

αλληλοσυμπληρώνεται αναλόγως στην επόμενη πληρωμή οφειλής. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ακριβές απόσπασμα 

 

Ο Πρόεδρος  

Σου Δημοτικού υμβουλίου 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΗ ΑΝΔ. ΚΟΤΝΑBH 

 

Ο Πρόεδρος   

Σου Δημοτικού υμβουλίου 

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης 

[υπογραφή] 

Ο Δήμαρχος 

Δυτικής Αχαΐας 

πυρίδων Νικ. Μυλωνάς 

              [υπογραφή] 

Σα μέλη του 

Δημοτικού υμβουλίου 

[υπογραφές] 
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