
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60a5facee910c255f919453d στις 20/05/21 14:32
1

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
διά περιφοράς
19 Μαΐου 2021

Απόφαση 77

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπού-
λου, Αντιδήμαρχο, 4)Δημήτριο Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Κα-
ραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βα-
σιλακοπούλου, 12)Βασίλειο Τομαρά, 13)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
14)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 15)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 
20)Γεώργιο Κουβαρά, 21)Αγγελική Κουρή, 22)Γεώργιο Γκίκα και 
23)Ευστράτιο Βαρδάκη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα εννέα (19) 
Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00΄ έως και 14:00΄, σε έ-
κτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς, μετά από πρόσκλη-
ση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου 
Ντίνου με αριθ.πρωτ.16376/18.05.2021, η οποία επιδόθηκε και δημο-
σιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό-
πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την α-
ποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχε-
τικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατά-
ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συ-
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μπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ 
τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφε-
ρειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την 
υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονι-
στικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά 
με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, «Ενημέρωση αναφορι-
κά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) επίσης όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφά-
σεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην άμεση 
ανάγκη κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 στις Σχολικές 
Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, για την κάλυψη των αυξημένων λει-
τουργικών αναγκών των Σχολείων λόγω της πανδημίας, καθώς και στην 
παραχώρηση χρήσης των κτιρίων του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Αιγίου 
για τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η α-
παρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεν-
τζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρ-
χος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακό-
πουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Μι-
χαήλ Κυριακόπουλος, 9)Παναγιώτης Γιαννούλης και 10)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτή-
ρα της πρόσκλησης-συνεδρίασης».

Πριν από τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος της Ημε-
ρήσιας Διάταξης, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, απέ-
στειλαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την ψήφο τους για την έγκριση ή 
μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα μόνο της υπ’ αριθ.πρωτ.16376/18.05. 
2021 πρόσκλησης για έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, χωρίς να απαι-
τείται δηλαδή η αιτιολόγηση αναφορικά με τον κατεπείγοντα χαρακτήρα 
των θεμάτων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν, για τα οποία είναι αναγκαία 
η άμεση λήψη αποφάσεων.

Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα εκ της διάταξης της από 11.03. 
2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03. 
2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», καθώς και εκ της υπ’ αριθ.πρωτ.18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκλη-
ση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευό-
μενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων α-
ποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».

Η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται έκτακτη-κατεπείγουσα, λόγω της ά-
μεσης ανάγκης κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 στις 
δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, για την κάλυψη των αυ-
ξημένων λειτουργικών αναγκών των Σχολείων λόγω της πανδημίας, κα-
θώς και στην παραχώρηση χρήσης των κτιρίων του 1ου και του 2ου Γυ-
μνασίου Αιγίου για τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
υπ’ αριθ.πρωτ.16376/18.05.2021 πρόσκληση για έκτακτη-κατεπείγουσα 
συνεδρίαση, β)την υπ’ αριθ.πρωτ.18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 
9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκλη-
ση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευό-
μενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων α-
ποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», γ)την υπ’ αριθ.πρωτ. 
7079/25.02.2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) όμοια «Κατεπείγουσα συ-
νεδρίαση - Λήψη απόφασης για κατεπείγοντα θέματα από το δημοτικό 
συμβούλιο (άρθρο 67 του ν. 3852/2010)», δ)την παρ.5 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/ 
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2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες δια-
τάξεις, ε)το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύ-
ρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», στ)την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υ-
πουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και ζ)την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση 
για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμο-
γής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την έγκριση του κατεπείγοντος χαρακτήρα της υπ’ αριθ.πρωτ. 

16376/18.05.2021 πρόσκλησης-συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας, διά περιφοράς.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος



ΑΔΑ: 63ΡΤΩ6Χ-ΒΛΧ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60a5fd3fe910c255f919b5b5 στις 20/05/21 14:34
1

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
διά περιφοράς
19 Μαΐου 2021

Απόφαση 78

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπού-
λου, Αντιδήμαρχο, 4)Δημήτριο Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Κα-
ραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βα-
σιλακοπούλου, 12)Βασίλειο Τομαρά, 13)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
14)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 15)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 
20)Γεώργιο Κουβαρά, 21)Αγγελική Κουρή, 22)Γεώργιο Γκίκα και 
23)Ευστράτιο Βαρδάκη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα εννέα (19) 
Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00΄ έως και 14:00΄, σε έ-
κτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς, μετά από πρόσκλη-
ση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου 
Ντίνου με αριθ.πρωτ.16376/18.05.2021, η οποία επιδόθηκε και δημο-
σιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό-
πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την α-
ποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχε-
τικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατά-
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ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συ-
μπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ 
τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφε-
ρειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την 
υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονι-
στικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά 
με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, «Ενημέρωση αναφορι-
κά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) επίσης όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφά-
σεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην άμεση 
ανάγκη κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 στις Σχολικές 
Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, για την κάλυψη των αυξημένων λει-
τουργικών αναγκών των Σχολείων λόγω της πανδημίας, καθώς και στην 
παραχώρηση χρήσης των κτιρίων του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Αιγίου 
για τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η α-
παρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεν-
τζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρ-
χος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακό-
πουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Μι-
χαήλ Κυριακόπουλος, 9)Παναγιώτης Γιαννούλης και 10)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος, κωλυόμενοι.



ΑΔΑ: 63ΡΤΩ6Χ-ΒΛΧ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60a5fd3fe910c255f919b5b5 στις 20/05/21 14:34
3

Για το αντικείμενο: «Έγκριση τακτικής επιχορήγησης (Β’ κατα-
νομή) έτους 2021 στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Ε-
πιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας για την κάλυψη λειτουργικών δαπα-
νών των Σχολείων».

Η εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου για το πρώτο (1ο) 
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, γνώση της οποίας είχαν λάβει οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έχει ως ακολούθως:

«Με την υπ’ αριθ.02/2021 απόφασή της η Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας (Δ.Ε.Π.) στη συνεδρίαση της δια περιφοράς στις 14/05/2021 έ-
κανε την B’ κατανομή της τακτικής επιχορήγησης 2021 στις δύο Σχολι-
κές Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
130.993,21 € και το οποίο έχει πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του 
Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ:32891/27-05-2021 Υ-
πουργική απόφαση του Τμήματος Επιχορηγήσεων της Δ/νσης Οικονομι-
κών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και την 
από 06/05/2021 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη την παραπάνω απόφαση της ΔΕΠ πα-
ρακαλούμε για την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 130.993,21 € και 
την κατανομή της στις σχολικές επιτροπές ως εξής:

1)Να κατανεμηθεί το ποσό των 72.046,27 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-
γιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονά-
δων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας. Στο αναφερόμενο 
ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων 
που ανέρχεται στο ποσό των 9.504,00 € και αφορά το τρίμηνο Απρίλιος, 
Μάιος, Ιούνιος του οικονομικού έτους 2021.

2)Να κατανεμηθεί το ποσό των 58.946.94 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αι-
γιαλείας» για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονά-
δων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.

Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη γάλακτος 
για τις Σχολικές Καθαρίστριες των 2 Σχολικών Επιτροπών σύμφωνα με 
το ΦΕΚ 3324/7-8-2020 «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προ-
σωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους 
με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» θα μετα-
τραπούν από 1 Σεπτεμβρίου 2020 οι συμβάσεις των Σχολικών καθαρι-
στριών σε Ορισμένου Χρόνου και η μισθοδοσία και η δαπάνη για το γά-
λα θα γίνεται από τον Δήμο Αιγιαλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι προς το Δ.Σ Αιγιαλείας όπως α-
ποφασίσει σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, β)την υπ’ αριθ.2/2021 (ΑΔΑ: 
ΨΩΨΥΩ6Χ-83Ο) απόφαση της Δ.Ε.Π. Αιγιαλείας, γ)την υπ’ αριθ.πρωτ. 
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32891/27.04.2021 Υπουργική απόφαση του Τμήματος Επιχορηγήσεων 
της Διεύθυνσης Οικονομικών και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, δ)την από 06.05.2021 αναγγελία πίστωσης του Τα-
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ε)την ανάγκη της Β’ κατανομής της 
τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 στις δύο Σχολικές Επιτροπές Δήμου 
Αιγιαλείας προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχο-
λείων, ε)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 
72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του 
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημο-
κρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και α-
ναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουρ-
γίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και 
την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις», στ)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/ 
11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-
πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορι-
σμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/ 
2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορω-
νοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και 
γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της α-
νάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) 
και άλλες διατάξεις», ζ)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων των δήμων» και η)την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας», πλην των Δημοτικών Συμβούλων 
κ.κ. 1)Γεωργίου Γκίκα και 2)Αθανασίου Χρυσανθόπουλου, οι οποίοι κα-
ταψήφισαν το θέμα, επομένως με είκοσι μία (21) θετικές και δύο (2) 
αρνητικές ψήφους,

Κατά Πλειοψηφία Αποφασίζει
Την κατανομή της Β’ τακτικής επιχορήγησης οικονομικού έτους 

2021 συνολικού ποσού 130.993,21 € στα δύο Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου Δικαίου του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας» και «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων, ως κατωτέρω:
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1)Κατανομή ποσού 72.046,27 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».

Στο αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται και η αποζημίωση των 
σχολικών τροχονόμων, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 9.504,00 € και 
αφορά το τρίμηνο Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος του οικονομικού έτους 2021.

2)Κατανομή ποσού 58.946.94 € στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας».

Στην απόφαση αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη γάλακτος 
για τις Σχολικές Καθαρίστριες των δύο Σχολικών Επιτροπών, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.50175/07.08.2020 Κ.Υ.Α. «Φ.Ε.Κ.3324/τ.Β/07.08.2020) 
«Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 
σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ι-
διωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου». Θα μετατραπούν από 1η Σεπτεμ-
βρίου 2020 οι συμβάσεις των Σχολικών καθαριστριών σε Ορισμένου 
Χρόνου και η μισθοδοσία και η δαπάνη για το γάλα θα γίνεται από τον 
Δήμο Αιγιαλείας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2021.
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
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
διά περιφοράς
19 Μαΐου 2021

Απόφαση 79

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπού-
λου, Αντιδήμαρχο, 4)Δημήτριο Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Κα-
ραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βα-
σιλακοπούλου, 12)Βασίλειο Τομαρά, 13)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
14)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 15)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 
20)Γεώργιο Κουβαρά, 21)Αγγελική Κουρή, 22)Γεώργιο Γκίκα και 
23)Ευστράτιο Βαρδάκη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα εννέα (19) 
Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00΄ έως και 14:00΄, σε έ-
κτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς, μετά από πρόσκλη-
ση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου 
Ντίνου με αριθ.πρωτ.16376/18.05.2021, η οποία επιδόθηκε και δημο-
σιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό-
πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την α-
ποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχε-
τικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατά-
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ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συ-
μπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ 
τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφε-
ρειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την 
υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονι-
στικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά 
με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, «Ενημέρωση αναφορι-
κά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) επίσης όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφά-
σεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην άμεση 
ανάγκη κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 στις Σχολικές 
Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, για την κάλυψη των αυξημένων λει-
τουργικών αναγκών των Σχολείων λόγω της πανδημίας, καθώς και στην 
παραχώρηση χρήσης των κτιρίων του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Αιγίου 
για τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η α-
παρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεν-
τζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρ-
χος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακό-
πουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Μι-
χαήλ Κυριακόπουλος, 9)Παναγιώτης Γιαννούλης και 10)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Έγκριση παραχώρησης χρήσης του κτι-
ρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Ξένων 
Γλωσσών Ν. Αχαΐας «PALSO» για διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομά-
θειας ΝOCN και LAAS».

Η εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου για το δεύτερο (2ο) 
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, γνώση της οποίας είχαν λάβει οι Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με:
1. Την υπ’ αριθ.Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που ανα-

φέρει ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του Αρ. 5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Αρ. 41 του Ν.1566/85».

2. Την υπ’ αριθ.Δ4/210/20.02.1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ στην ο-
ποία διευκρινίζονται τα εξής: «α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για 
χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφό-
ρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω εγκυ-
κλίου…».

Έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. 
Στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι 
στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου 
για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώ-
σεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή 
(αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).

3. Την υπ’ αριθ.36/09-10-2007 εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. στην οποία α-
ναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή διαπιστώνει αν πληρούνται οι από το 
νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων 
Γλωσσών PALSO με  τα υπ’ αρ.πρωτ:4021/16-4-2021 & 4025/12-5-2021 
έγγραφα αιτήματα του, ζητά από το Δήμο μας την παραχώρηση του κτι-
ρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, το Σαββατοκύριακο 5 & 6 Ιουνίου 2021 
με σκοπό την διεξαγωγή  εξετάσεων γλωσσομάθειας NOCN & LAAS 
που διοργανώνει στο Αίγιο και ενημερώνει ότι θα δοθεί αποζημίωση στη 
σχολική επιτροπή 150 ευρώ ανά ημέρα και θα αναλάβει την τακτοποίηση 
και καθαρισμό των αιθουσών.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα και με το πρακτι-
κό-Απόφαση με αριθμό 27/2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης που αποφάσισε θετικά, εισηγούμαι προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά με την παραχώρηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
(Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, β)τα υπ’ αριθ.πρωτ. 
4021/16.04.2021 & 4025/12.05.2021 έγγραφα του Συλλόγου Ιδιοκτητών 
Ξένων Γλωσσών Ν. Αχαΐας, περί παραχώρησης του κτιρίου του 1ου Γυ-
μνασίου Αιγίου, γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.94/10.05.2021 έγγραφο του 1ου Γυ-



ΑΔΑ: 6Γ09Ω6Χ-ΗΡΖ

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60a5feb5e910c255f919fb40 στις 20/05/21 14:39
4

μνασίου Αιγίου, περί σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση του κτι-
ρίου, δεδομένου ότι δεν παρακωλύεται η λειτουργία του Σχολείου, δ)την 
υπ’ αριθ.27/2021 (ΑΔΑ: 69ΔΗΟΚΝΠ-9ΣΨ) απόφαση της Σχολικής Επι-
τροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης 
της παραχώρησης του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, ε)την υπ’ αριθ.3/2021 
(ΑΔΑ: Ω1Ο5Ω6Χ-ΨΛΠ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
Αιγιαλείας, περί αποδοχής του αιτήματος του ανωτέρω Συνδέσμου, 
στ)την ανάγκη παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω σχολικού κτιρίου 
στον ανωτέρω Σύλλογο για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας 
NOCN & LAAS, κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, ζ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/ 
36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/09.10.2007 Εγκυκλίους του Υ-
πουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η)το άρθρο 5 του Ν. 
1894/1990 (Φ.Ε.Κ.110/τ.Α/27.08.1990) «Για την Ακαδημία Αθηνών και 
άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ-
θρου 41 του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «Δομή και λει-
τουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις», θ)την περ.Στ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 
(Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/ 
2010, ι)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ε-
νίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των 
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία ά-
σκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πο-
λιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις», ια)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμ-
φάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 
(Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-
σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 
14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης πε-
ριορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες 
διατάξεις», ιβ)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: 
Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 
οργάνων των δήμων» και ιγ)την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
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6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και λει-
τουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον πε-
ριορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, 

στον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Αχαΐας 
«PALSO», στις πέντε (5), ημέρα Σάββατο και στις έξι (6) Ιουνίου 2021, 
ημέρα Κυριακή, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας NOCN & 
LAAS.

Ο ανωτέρω Σύνδεσμος θα καταβάλει ως ημερήσια αποζημίωση το 
ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €), στη Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας και υποχρεούται:

1)Να μην παρεμποδίσει τη λειτουργία του Σχολείου.
2)Να αποκαταστήσει ζημιές ή να καλύψει δαπάνες που θα προκύ-

ψουν κατά τη χρήση του σχολικού κτιρίου.
3)Να τακτοποιήσει και να καθαρίσει τους χώρους που θα χρησιμο-

ποιήσει με αποκλειστική ευθύνη του και φροντίδα.
4)Να σεβαστεί τους χώρους του σχολείου.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αναλυτικά αναφέρονται στις 

υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/09.10.2007   
Εγκυκλίους του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2021.
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
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
διά περιφοράς
19 Μαΐου 2021

Απόφαση 80

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπού-
λου, Αντιδήμαρχο, 4)Δημήτριο Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο, 5)Νικόλαο Κα-
ραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 6)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 7)Παναγιώτη Αν-
δριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 8)Γρηγόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρ-
χο, 9)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βα-
σιλακοπούλου, 12)Βασίλειο Τομαρά, 13)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 
14)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 15)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, 
18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ιατροπούλου, 
20)Γεώργιο Κουβαρά, 21)Αγγελική Κουρή, 22)Γεώργιο Γκίκα και 
23)Ευστράτιο Βαρδάκη, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις δέκα εννέα (19) 
Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 13:00΄ έως και 14:00΄, σε έ-
κτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση διά περιφοράς, μετά από πρόσκλη-
ση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου 
Ντίνου με αριθ.πρωτ.16376/18.05.2021, η οποία επιδόθηκε και δημο-
σιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/ 
2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», ό-
πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ. 
Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. 
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την α-
ποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχε-
τικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατά-
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ξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και συ-
μπληρώθηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/ 
τ.Α/30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφε-
ρειακών συμβουλίων», του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», την 
υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονι-
στικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά 
με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ.163/33282/ 
29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, «Ενημέρωση αναφορι-
κά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των 
δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) επίσης όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζήτηση και λήψη αποφά-
σεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην άμεση 
ανάγκη κατανομής της τακτικής επιχορήγησης έτους 2021 στις Σχολικές 
Επιτροπές του Δήμου Αιγιαλείας, για την κάλυψη των αυξημένων λει-
τουργικών αναγκών των Σχολείων λόγω της πανδημίας, καθώς και στην 
παραχώρηση χρήσης των κτιρίων του 1ου και του 2ου Γυμνασίου Αιγίου 
για τη διεξαγωγή εξετάσεων.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι τρία (23) από τα τριάντα τρία (33) 
Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η α-
παρτία των δύο τρίτων (2/3) των μελών που απαιτείται, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση αν και νόμιμα κλήθηκαν, από τα 
Μέλη του Σώματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεν-
τζούλιας, Αντιπρόεδρος, 2)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, Αντιδήμαρ-
χος, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακό-
πουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Μι-
χαήλ Κυριακόπουλος, 9)Παναγιώτης Γιαννούλης και 10)Παναγιώτης 
Μαρινόπουλος, κωλυόμενοι.
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Για το αντικείμενο: «Παραχώρηση χρήσης κτιρίου του 2ου Γυ-
μνασίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστη-
ρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσ-
σομάθειας ESB».

Η εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου για το τρίτο (3ο) θέ-
μα της Ημερήσιας Διάταξης, γνώση της οποίας είχαν λάβει οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έχει ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με:
1. Την υπ’ αριθ.Δ4/36/14.2.1992 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ που ανα-

φέρει ότι «…όσον αφορά την παραχώρηση σχολικών χώρων εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του Αρ.5 του Ν.1894/90 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του Αρ.41 του Ν.1566/85».

2. Την υπ’ αριθ. Δ4/210/20.02.1998 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ στην ο-
ποία διευκρινίζονται τα εξής: «α) Σχολικοί χώροι παραχωρούνται για 
χρήση σε φορείς της τοπικής κοινωνίας για την πραγματοποίηση διαφό-
ρων εκδηλώσεων (συνήθως ημερήσιων) στο πνεύμα της παραπάνω εγκυ-
κλίου…».

Έπειτα από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη στην περίπτ. 
Στ) της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ορίζεται μεταξύ άλλων ότι 
στις αρμοδιότητες του Δήμου περιλαμβάνεται και η διάθεση διδακτηρίου 
για άλλες χρήσεις κοινής ωφελείας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώ-
σεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή 
(αρμοδιότητα 17 η οποία προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α).

3. Την υπ’ αριθ.36/09-10-2007 εγκύκλιο Υπ.Ε.Π.Θ. στην οποία α-
ναφέρεται ότι η Σχολική Επιτροπή διαπιστώνει αν πληρούνται οι από το 
νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων 
Γλωσσών PALSO με το υπ’ αρ.πρωτ:38625/10Θ/5-05-2021 έγγραφο αί-
τημά του, ζητά από το Δήμο μας την παραχώρηση του κτιρίου του 2ου 
Γυμνασίου Αιγίου, το Σαββατοκύριακο 12 & 13 Ιουνίου 2021 με σκοπό 
την διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB & EUROPALSO που 
διοργανώνει στο Αίγιο και ενημερώνει ότι θα δοθεί αποζημίωση στη σχο-
λική επιτροπή 150 ευρώ ανά ημέρα και θα αναλάβει την τακτοποίηση και 
καθαρισμό των αιθουσών.

Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα και με το πρακτι-
κό-Απόφαση με αριθμό 28/2021 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης που αποφάσισε θετικά, εισηγούμαι προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αιγιαλείας όπως αποφασίσει σχετικά με την παραχώρηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Δημάρχου-Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
(Δ.Ε.Π.) Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, β)το υπ’ αριθ.πρωτ. 
38625/10Θ/2021 έγγραφο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φρο-
ντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», περί παραχώρησης του κτιρίου 
του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, γ)το υπ’ αριθ.πρωτ.84/12.05.2021 έγγραφο 
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του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, περί σύμφωνης γνώμης για την παραχώρηση 
του κτιρίου, δεδομένου ότι δεν παρακωλύεται η λειτουργία του Σχολείου, 
δ)την υπ’ αριθ.28/201 (ΑΔΑ: ΕΗΘΨΟΚΝΠ-0ΗΑ) απόφαση της Σχολι-
κής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, περί έ-
γκρισης της παραχώρησης του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, ε)την υπ’ 
αριθ.4/2021 (ΑΔΑ: 6Ν30Ω6Χ-ΛΨ3) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας Αιγιαλείας, περί αποδοχής του αιτήματος του ανωτέρω Συνδέ-
σμου, στ)την ανάγκη παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω σχολικού 
κτιρίου στον ανωτέρω Σύνδεσμο για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομά-
θειας ESB, κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες, ζ)τις υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36/14. 
02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/09.10.2007 Εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η)το άρθρο 5 του Ν.1894/ 
1990 (Φ.Ε.Κ.110/τ.Α/27.08.1990) «Για την Ακαδημία Αθηνών και άλλες 
εκπαιδευτικές διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 
του Ν.1566/1985 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
θ)την περ.Στ της παρ.Ι του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/ 
08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συ-
μπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, ι)το άρθρο 
65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμ-
μετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙ-ΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρο-
νισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις 
για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιο-
τήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις, ια)την παρ.1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04. 
2020) «Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα α-
ποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 
11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης πε-
ριορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», ιβ)την 
υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και ιγ)την υπ’ 
αριθ.426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενη-
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μέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα 
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Τη παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, 

στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών 
«PALSO», στις δώδεκα (12), ημέρα Σάββατο και δέκα τρεις (13) Ιουνίου 
2021, ημέρα Κυριακή, για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB.

Ο ανωτέρω Σύνδεσμος θα καταβάλει ως ημερήσια αποζημίωση το 
ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) στην Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή Δήμου Αιγιαλείας και υποχρεούται:

1)Να μην παρεμποδίσει τη λειτουργία του Σχολείου.
2)Να αποκαταστήσει ζημιές ή να καλύψει δαπάνες που θα προκύ-

ψουν κατά τη χρήση του σχολικού κτιρίου.
3)Να τακτοποιήσει και να καθαρίσει τους χώρους που θα χρησιμο-

ποιήσει με αποκλειστική ευθύνη του και φροντίδα.
4)Να σεβαστεί τους χώρους του σχολείου.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις αναλυτικά αναφέρονται στις 

υπ’ αριθ.πρωτ.Δ4/36/14.02.1992, Δ4/210/20.02.1998 & 36/09.10.2007   
Εγκυκλίους του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 80/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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