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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

διά τηλεδιάσκεψης
17 Μαΐου 2021

Απόφαση 76

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Τσερεντζούλια, Αντιπρόεδρο, 3)Παναγιώτη 
Μάρκου, Γραμματέα, 4)Μαρία Σταυροπούλου, Αντιδήμαρχο, 5)Δημή-
τριο Καλαμίδα, Αντιδήμαρχο, 6)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 
7)Μαρία Γιδά, Αντιδήμαρχο, 8)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδή-
μαρχο, 9)Παναγιώτη Ανδριόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Γρηγόριο Τριαντα-
φυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 11)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, 12)Μαρία 
Τσουκαλά, 13)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 14)Χρήστο Γούτο, 15)Γεώρ-
γιο Γιοβά, 16)Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, 17)Δημήτριο Μπούνια, 
18)Βασίλειο Θ. Χριστόπουλο, 19)Μιχαήλ Κυριακόπουλο, 20)Βασίλειο 
Τομαρά, 21)Δημήτριο Παναγιωτακόπουλο, 22)Παναγιώτη Γιαννούλη, 
23)Αθανάσιο Χρυσανθόπουλο, 24)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
25)Παναγιώτη Μαρινόπουλο, 26)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 27)Πανα-
γιώτης Δημητρακόπουλο, 28)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 
29)Μαρία Ιατροπούλου, 30)Γεώργιο Κουβαρά, 31)Αγγελική Κουρή και 
32)Γεώργιο Γκίκα, Μέλη και 33 Ευστράτιο Βαρδάκη, συνήλθε σήμερα 
στις δέκα επτά (17) Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ σε ει-
δική διά τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής Cisco Webex Mee-
tings), με συμμετοχή του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημητρίου Καλογερό-
πουλου και του Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρούσσου, μετά από 
πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. 
Γεωργίου Ντίνου, με αριθ.πρωτ.15694/13.05.2021, η οποία επιδόθηκε 
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρ-
θρου 77 του Ν.4172/2013 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23.07.2013) «Φορολογία εισο-
δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από 
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το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθ-
μιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομι-
κής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕ-
ΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύ-
τερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθα-
γένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018) και συμπληρώθηκε 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 περιφερειακών συμβουλίων», 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. 
«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», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέ-
ρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 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 αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφά-
σεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», καθώς και την υπ’ αριθ. 
426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) επίσης όμοια, «Ενη-
μέρωση 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 Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, στον Γενικό 
Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγιαλείας, για συζή-
τηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Μετά από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπιστώνει την ύ-
παρξη απαρτίας, δεδομένου ότι συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη και τα 
τριάντα τρία (33) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έ-
ναρξη της συνεδρίασης.
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Για το αντικείμενο: «Λήψη νέας απόφασης για την ψήφιση του 
προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελε-
σμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 
2021».

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας κ. Γεώργιος 
Ντίνος, ανακοινώνει το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και εκ-
θέτει ότι:

«Με την υπ’ αριθ.74/2021 (ΑΔΑ: Ω1Ι7Ω6Χ-ΟΧΝ) απόφασή του, 
το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον προϋπολογισμό και τον πίνακα στο-
χοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αιγια-
λείας, οικονομικού έτους 2021. Πλην όμως, ο Συντονιστής Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την υπ’ 
αριθ.πρωτ.76866/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΙ4ΟΡ1Φ-ΡΥΘ) απόφασή του, 
μας γνωρίζει τα ακόλουθα:

Αναπέμπουμε τον προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του 
Δήμου Αιγιαλείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 266 του 
Ν.3852/2010, για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 6 και 7 
του εισηγητικού μέρους της παρούσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αριθμ.74/2021 (ΑΔΑ:Ω1Ι7Ω6Χ-ΟΧΝ) α-
πόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και 
ως εκ τούτου θα πρέπει να επανέλθετε με νεότερη απόφασή σας.

Ως εκ τούτου το θέμα επανέρχεται άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 
προς ψήφιση».

Στη συνέχεια θέτει υπόψη του Σώματος:
1)Την υπ’ αριθ.135/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου Αιγιαλείας, που αφορά τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού 
Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν 
της γνώμης του παρατηρητηρίου και των αναγκαίων προσαρμογών των 
εγγραφών, καθώς και την υποβολή αυτού και της στοχοθεσίας οικονομι-
κών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α.), στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψή-
φιση.

2)Την υπ’ αριθ.πρωτ.16096/17.05.2021 εναλλακτική πρόταση, που 
κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αιγιάλεια Αύριο» κ. 
Χρήστος Γούτος.

3)Την από 17.05.2021 εναλλακτική πρόταση, που κατέθεσε η επι-
κεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια», κα Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου.

4)Την υπ’ αριθ.πρωτ.16101/17.05.2021 εναλλακτική πρόταση, που 
κατέθεσε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευτι-
κή Συνεργασία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπου-
λος.

5)Τις σχετικές εισηγήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τις οποίες και οι τρεις εναλ-
λακτικές προτάσεις στερούνται νομιμότητας.
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Κατόπιν αυτών, πήρε τον λόγο ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημή-
τριος Καλογερόπουλος, ο οποίος εξέθεσε τα ακόλουθα:

«Σε ό,τι αφορά το μέχρι τώρα, θέλω να πιστεύω ότι έγινε ό,τι έγινε 
και παρότι η πρόταση που έκανε η αντιπολίτευση παρουσιαζόμενη ως ε-
νιαίο μέτωπο κατά το παρελθόν, είχα επισημάνει ότι πάσχει ακυρότητας 
για 36.000. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι υπήρχε δόλος προκειμένου να κα-
θυστερήσει η πρόοδος στο Δήμο μας και θέλω να μην το πιστεύω και τώ-
ρα. Θα φανεί όμως από τη στάση που θα κρατήσουμε όλοι μας σε σχέση 
με το να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, γιατί αυτό όπως είπατε κι εσείς εί-
ναι απαραίτητο. Έχω να πω, εφόσον οι τρεις εναλλακτικές προτάσεις έ-
χουν έλλειψη νομιμότητας, επομένως έχουν και χαρακτήρα ακυρωτικό, 
είναι σαφές ότι αν μία από τις μη έγκυρες προτάσεις εγκριθεί μαθηματικά 
από την πλειοψηφία των Συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου, σημαί-
νει ότι δεν μπορούν, θα ακυρωθούν από την Περιφέρεια.

Η υπηρεσία έχει ήδη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της και τα κα-
θήκοντα της, έχει χαρακτηρίσει τις προτάσεις τις εναλλακτικές. Θα έλεγα 
να προχωρήσουμε με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής όπως είχε, έτσι 
όπως έχει περάσει κατά το παρελθόν και επανακατατίθεται όπως είχε γί-
νει κατά το παρελθόν. Επειδή όμως πλέον έχουμε καθαρά τα δεδομένα, τι 
έχουμε δηλαδή, ότι κατατέθηκε μία πρόταση της αντιπολίτευσης ως ε-
νιαία πρόταση με 17 Δημοτικούς Συμβούλους να την ψηφίζουν.

Ο ακυρωτικός λόγος είναι πράγματι αυτό που είχα επισημάνει, η 
διαφορά των 36.000,00 € στα 6.000.000,00 € είναι η τυπική προϋπόθεση, 
επομένως αυτοί που εγκρίνουν στην Αποκεντρωμένη, δεν μπορούσαν να 
κάνουν και κάτι άλλο, παρότι μιλάμε για επουσιώδες ζήτημα. Θεωρώ ότι 
αν μπορέσει και επανέλθει αυτή η πρόταση με τη διόρθωση του τυπικού 
χαρακτήρα των 36.000,00 € με οποιοδήποτε άλλο κωδικό, εγώ θα έλεγα 
να περάσει έστω αυτή κι ας είναι της αντιπολίτευσης, με τη διαφορά ότι 
θα πρέπει να έχει νομιμότητα, για να προχωρήσουμε στα περαιτέρω.

Επομένως, κύριε πρόεδρε, καταθέτουμε εμείς τη δικιά μας πρότα-
ση και συζητάμε για μία πρόταση νόμιμη, δεν μπορούμε να συζητήσουμε 
για πρόταση παράνομη. Και βεβαίως δεν θα ήθελα να το τονίσω, αλλά να 
υποσημειώσω ότι, όταν εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι παρανομούμε 
σε ότι αφορά τις προτάσεις μας, δεν είμαστε άμοιροι των ευθυνών και 
των πολιτικών εννοώ κυρίως. Γι’ αυτό θα έλεγα λοιπόν, να σταθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων και να ψηφίσουμε μία νόμιμη πρόταση και νόμι-
μη πρόταση είναι αυτή της αντιπολίτευσης, που κατατέθηκε στην προη-
γούμενη συνεδρίαση, με τη διαφορά των 36.000,00 € και νομίζω ότι είναι 
μία ρεαλιστική προσέγγιση, με υποχώρηση από τη δική μας πλευρά για 
να προχωρήσουμε στα περαιτέρω. Αυτά κύριε πρόεδρε έχω να πω. Και 
θα έλεγα αν και τούτη τη φορά έχουμε άκυρη προώθηση πρότασης, οιασ-
δήποτε πρότασης, τότε δε θα φταίμε εμείς σε καμία των περιπτώσεων, 
αλλά είναι σαφές ότι η ευθύνη θα είναι σε αυτούς που λαμβάνουν την 
πλειοψηφία, όταν την έχουν. Θα αφαιρεθούν δύο κωδικοί, η Υπηρεσία, 
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θα τους βρούμε δύο κωδικούς πιθανόν να είναι κάτι, δεν ξέρω, κάτι είχα-
με πει πριν και τότε είχαμε πει από τα έσοδα των καταστημάτων νομίζω. 
Είναι και ρεαλιστική η πρόταση, γιατί επί της ουσίας δεν έχουν έσοδα τα 
καταστήματα».

Κατά τη δευτερολογία του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος 
Γούτος, εκθέτει ότι η παράταξή του αποσύρει την υπ’ αριθ.πρωτ.16096/ 
17.05.2021 εναλλακτική πρόταση.

Κατόπιν, ξεκίνησε αναλυτική συζήτηση επί του προϋπολογισμού, 
η οποία διεξήχθη μέχρι τεταρτοψήφιου Κωδικού Αριθμού εσόδων και 
δαπανών και αναπτύξεων αυτού, επί της εισήγησης της Οικονομικής Επι-
τροπής Δήμου Αιγιαλείας καθώς και επί των εναλλακτικών προτάσεων α-
νά κωδικό αριθμό, οι οποίες συζητήθηκαν διακριτά, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα της παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19. 
07.2018) και την παρ.ΙΙΙ της υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκυκλίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να απο-
φασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
υπ’ αριθ.πρωτ.76866/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΙ4ΟΡ1Φ-ΡΥΘ) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου, β)την ανάγκη εκ νέου ψήφισης του προϋπολογισμού Δή-
μου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2021, λόγω αναπομπής του από τα αρ-
μόδια όργανα ελέγχου, γ)την υπ’ αριθ.135/2021 απόφαση της Οικονομι-
κής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας, περί διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολο-
γισμού έτους 2021-Προσαρμογές σύμφωνα με την γνώμη του Παρατηρη-
τηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., δ)την υπ’ αριθ.πρωτ. 
16096/17.05.2021 εναλλακτική πρόταση, που κατατέθηκε από τον επικε-
φαλής της δημοτικής παράταξης «Αιγιάλεια Αύριο» κ. Χρήστο Γούτο, η 
οποία εν τέλει αποσύρθηκε, ε)την από 17.05.2021 εναλλακτική πρόταση, 
που κατατέθηκε από την επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ποιοτι-
κή Αιγιάλεια», κα Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, στ)την υπ’ αριθ. 
πρωτ.16101/17.05.2021 εναλλακτική πρόταση, που κατατέθηκε από τον 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευτική Συνεργα-
σία της Αιγιάλειας», κ. Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, ζ)τις σχετι-
κές εισηγήσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή-
μου Αιγιαλείας, που συνοδεύουν τις δύο εναλλακτικές προτάσεις, σύμ-
φωνα με τις οποίες και οι δύο εναλλακτικές προτάσεις στερούνται νομι-
μότητας, η)τα όσα εξέθεσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κα-
λαμίδας, θ)τις τοποθετήσεις του Δημάρχου Αιγιαλείας και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Καλογερόπουλου, των αρχηγών 
των δημοτικών παρατάξεων και των λοιπών Δημοτικών Συμβούλων, 
ι)την υπ’ αριθ.7/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αι-
γιαλείας περί αξιολόγησης των προτάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου 
Αιγιαλείας για την κατάρτιση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομι-
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κού έτους 2021 και υποβολής σχετικής εισήγησης επί του προσχεδίου 
του δημοτικού προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αι-
γιαλείας, ι)την υπ’ αριθ.102/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας περί κατάρτισης προσχεδίου προϋπολογισμού του Δή-
μου Αιγιαλείας για το έτος 2021, ια)την υπ’ αριθ.πρωτ.1730/09.04.2021 
γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί 
του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αιγια-
λείας, ιβ)τον Πίνακα Στοχοθεσίας 5.Α, ι)την κατάσταση βεβαιωθέντων-
εισπραχθέντων Εσόδων κατά κατηγορία και ανάλυση κατ’ άρθρο, ιγ)τον 
αριθμητικό πίνακα μόνιμου τακτικού προσωπικού του Δήμου Αιγιαλείας, 
ιδ)τον αριθμητικό πίνακα εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου, ιγ)τον πίνακα που φανερώνει τα δάνεια που έχει 
λάβει ο Δήμος Αιγιαλείας και τα οποία θα παρακρατηθούν κατά το έτος 
2021, ιε)την υπ’ αριθ.33/2021 (ΑΔΑ: 6Ο7ΛΩ6Χ-Ξ2Β) απόφασή του, πε-
ρί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας έτους 2021, 
ιστ)την υπ’ αριθ. πρωτ.39689/17.03.2021 (ΑΔΑ: 9ΗΔΩΟΡ1Φ-ΞΒΟ) ό-
μοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανω-
τέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ιζ)τις υπ’ αριθ. 
165/2020 (ΑΔΑ: ΩΩΕΩΩ6Χ-6ΣΕ), 167/2020 (ΑΔΑ: 9Λ5ΥΩ6Χ-Δ2Δ), 
168/2020 (ΑΔΑ: ΨΡ92Ω6Χ-Χ5Ο), 169/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΜΣΩ6Χ-3ΝΣ), 
170/2020 (ΑΔΑ: 97ΦΤΩ6Χ-ΨΩ7), 171/2020 (ΑΔΑ: 6ΝΞΓΩ6Χ-6ΙΛ), 
172/2020 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩ6Χ-59Ρ), 173/2020 (ΑΔΑ: 6ΓΘΠΩ6Χ-6ΣΖ), 
174/2020 (ΑΔΑ: ΨΕΖΜΩ6Χ-Β6Ψ), 175/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΚΝΩ6Χ-
ΜΧΛ), 176/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΖ6Ω6Χ-Ζ98), 34/2021 (ΑΔΑ: 6ΠΚΩΩ6Χ-
ΙΘΨ) & 47/2021 (ΑΔΑ: Ω3ΡΟΩ6Χ-4Σ0) αποφάσεις του, με τις οποίες 
καθορίστηκαν τα τέλη και τα δικαιώματα εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021, ιη)τις υπ’ αριθ.πρωτ.214612/22. 
12.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΦΡΟΡ1Φ-ΩΒΤ), 214604/22.12.2020 (ΑΔΑ: 
684ΧΟΡΟ1Φ-Θ5Ι), 214187/22.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΡΑΟΟΡ1Φ-1ΧΟ), 
11100/28.01.2021, 212468/24.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΡΠ6ΟΡ1Φ-Θ5Φ), 
214192/22.12.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚ2ΟΡ1Φ-ΜΕ3), 217070/22.12.2020 
(ΑΔΑ: 6ΦΞΩΟΡ1Φ-9Δ9) & 46679/23.03.2021 (ΑΔΑ: 9ΡΤΓΟΡ1Φ-Φ70), 
όμοιες του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου, με τις οποίες ελέγχθηκε η νομιμότητα των α-
νωτέρω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, ιθ)το υπ’ 
αριθ.πρωτ.295/26.01.2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, 
με το οποίο καθορίστηκε η τιμή ανταλλάγματος παραχώρησης της απλής 
χρήσης αιγιαλού στον Δήμο Αιγιαλείας για τα έτη 2021-2022, κ)την υπ’ 
αριθ.215/2020 (ΑΔΑ: 9ΕΛ7Ω6Χ-ΨΟΗ) απόφασή του, περί απαλλαγής 
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αιγιαλείας και 
διακόπτουν τη λειτουργία τους, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι 
περιορισμοί και τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του κινδύνου δια-σποράς του κορωνοϊού COVID-19, από το ενιαίο 
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ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, από τα τέλη 
κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, από τα τέλη διαμονής παρεπιδημού-
ντων (5%) και από τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων (0,5%), κα)την 
υπ’ αριθ.πρωτ.7613/03.03.2021 όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποίες ε-
λέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αιγιαλείας, κβ)το γεγονός ότι δεν έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Δια-
βούλευσης στον Δήμο Αιγιαλείας, κγ)την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.46735/23. 
07.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΙ546ΜΤΛ6-Υ13) απόφαση Υπουργών Οικονομικών 
και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3170/τ.Β/01.08.2020) «Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021 – 
μερική τροποποίηση της υπ’ αρ.7028/2004 απόφασης (Β΄ 253)», κδ)την 
υπ’ αριθ.πρωτ.86066/09.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΥΚ46ΜΤΛ6-465) όμοια, 
(Φ.Ε.Κ.5571/τ.Β/17.12.2020) «Μερική τροποποίηση της υπ’ αρ.46735/ 
2020 (Β΄ 3170) απόφασης «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 - μερική τροποποί-
ηση της υπ’ αρ.7028/2004 απόφασης (Β΄253)», κε)την υπ’ αριθ.πρωτ. 
2/30551/ΔΠΓΚ/21.07.2020 (ΑΔΑ: 90Δ8Η-4ΨΦ) Εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών «Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
οικονομικού έτους 2021», κστ)την υπ’ αριθ.πρωτ.2/48219/ΔΡΓΚ/22.02. 
2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΡΗ-ΜΦ3) όμοια, «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2021», κζ)την υπ’ αριθ.108/72349/16.10.2019 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμά-
των των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», κη)την υπ’ αριθ.487/ 
87194/11.12.2020 (ΑΔΑ: Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0) όμοια «Εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 1 του αρ. 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογι-
σμού» του ν.3463/2006 από τους δήμους και της παρ. 10 του αρ. 78 του 
ν. 4172/2013 από τις περιφέρειες», κθ)το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 
(Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/23.07.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και 
άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/ 
2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι-
σίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενί-
σχυση 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» και με τα εδ.α & β της παρ.1 του άρθρου 12 του 
Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09.08.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Ε-
σωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», κ)το άρθρο 64 του Ν.4270/ 
2014 (Φ.Ε.Κ.143/τ.Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
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και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστι-
κό και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 
4316/2014 (Φ.Ε.Κ.270/τ.Α/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου ά-
νοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», λα)την παρ.2 του άρθρου 
155 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08.06. 2006) «Κύρωση του Κώδι-
κα Δήμων και Κοινοτήτων», λβ)την υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.34574/05.07.2018 
απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ.2942/τ.Β/20. 
07.2018) (Διόρθωση σφάλματος στο Φ.Ε.Κ.3635/τ.Β/27.08.2018) «Κα-
θορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελε-
σμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των OTA και των 
νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA - θέματα λει-
τουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των OTA», 
λγ)το υπ’ αριθ.πρωτ.61528/28.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021», λδ)τα 
άρθρα 63 & 86 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», λε)το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/ 
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 72 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018), λστ)το 
εδ.α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06. 
2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/ 
2020 (Φ.Ε.Κ.197/τ.Α/12.10.2020) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμι-
ση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υ-
πουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και 
την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις», λζ)τις παρ.1 & 2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ.7 του άρ-
θρου 26 του Ν.3938/2011 (Φ.Ε.Κ.61/τ.Α/31.03.2011) «Σύσταση Γρα-
φείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», λη)την περ.α της παρ.1 του άρ-
θρου 225 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010), όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07. 
2018), λθ)την υπ’ αριθ.27/42203/13.08.2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων 
των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, Πειθαρχική 
και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έ-
ναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 
238 του ν.3852/2010 (Α’ 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
131 του ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”)», μ)την 
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παρ.1 του άρθρου 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», μα)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 μβ)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», μετά 
από αναλυτική συζήτηση επί του προϋπολογισμού, η οποία διεξήχθη μέ-
χρι τεταρτοψήφιου Κωδικού Αριθμού εσόδων και δαπανών και αναπτύ-
ξεων αυτού, επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Αιγιαλείας, καθώς και επί των εναλλακτικών προτάσεων ανά κωδικό α-
ριθμό, οι οποίες συζητήθηκαν διακριτά και τέθηκαν σε ψηφοφορία κατ’ 
αντιπαράθεση με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που περιλαμβά-
νονται στο σχέδιο που έχει υποβληθεί από την Οικονομική Επιτροπή και 
σε συνδυασμό με άλλους κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, οι ο-
ποίοι έχουν τροποποιηθεί ανάλογα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισο-
σκέλιση του προϋπολογισμού, υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Ε-
πιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψήφισαν δώδεκα (12) Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντίνος Πρόεδρος, 2)Μαρία Σταυροπού-
λου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Νικόλαος Καραΐσκος, 5)Μαρία Γιδά, 
6)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 8)Γρη-
γόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντιδήμαρχοι, 9)Βασίλειος Γ. Χριστόπου-
λος, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Διαμάντω Βασιλακοπούλου και 12)Ευ-
στράτιος Βαρδάκης, υπέρ της εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής 
παράταξης «Ποιοτική Αιγιάλεια», ψήφισαν πέντε (5) Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Παναγιώτης Μάρκου, Γραμματέας, 2)Βασιλική 
Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 3)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 4)Παναγιώτα 
Γκρέμου-Γούσα και 5)Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, υπέρ της εναλλα-
κτικής πρότασης της δημοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευτι-
κή Συνεργασία της Αιγιάλειας», ψήφισαν δέκα πέντε (15) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 
2)Χρήστος Γούτος, 3)Γεώργιος Γιοβάς, 4)Περικλής Παπαγιαννακόπου-
λος, 5)Δημήτριος Μπούνιας, 6)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 7)Μιχαήλ 
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Κυριακόπουλος, 8)Βασίλειος Τομαράς, 9)Δημήτριος Παναγιωτακόπου-
λος, 10)Παναγιώτης Γιαννούλης, 11)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 
12)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 13)Μαρία Ιατροπούλου, 
14)Γεώργιος Κουβαράς και 15)Γεώργιος Γκίκας, ενώ η Δημοτική Σύμ-
βουλος κα Αγγελική Κουρή δεν υπερψήφισε καμία πρόταση και συνε-
πώς, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 
133/τ.Α/19.07.2018) «Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υ-
πολογισμό της πλειοψηφίας», η ψήφος της δεν θεωρείται έγκυρη και ως 
εκ τούτου, αφού καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψη-
φία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι δέκα επτά 
(17) ψήφους, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων 
σε ψήφους προτάσεων, ήτοι της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Αιγιαλείας, η οποία συγκέντρωσε δώδεκα (12) ψήφους και της ε-
ναλλακτικής πρότασης της δημοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευτι-
κή Συνεργασία της Αιγιάλειας», η οποία συγκέντρωσε δέκα πέντε (15) 
ψήφους, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ.9 του άρθρου 189 του Ν. 
4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Αν καμία πρόταση δεν συγκε-
ντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμ-
βουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε 
ψήφους προτάσεων», όπου κατά τη δεύτερη ψηφοφορία που διεξήχθη υ-
πέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας ψή-
φισαν δώδεκα (12) Δημοτικοί Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Γεώργιος Ντί-
νος Πρόεδρος, 2)Μαρία Σταυροπούλου, 3)Δημήτριος Καλαμίδας, 4)Νι-
κόλαος Καραΐσκος, 5)Μαρία Γιδά, 6)Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος, 
7)Παναγιώτης Ανδριόπουλος, 8)Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος, Αντι-
δήμαρχοι, 9)Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, 10)Μαρία Τσουκαλά, 11)Δια-
μάντω Βασιλακοπούλου και 12)Ευστράτιος Βαρδάκης, υπέρ της εναλ-
λακτικής πρότασης της δημοτικής παράταξης «Μαχητική Προοδευ-
τική Συνεργασία της Αιγιάλειας», ψήφισαν είκοσι (20) Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, ήτοι οι κ.κ. 1)Παναγιώτης Τσερεντζούλιας, Αντιπρόεδρος, 
2)Παναγιώτης Μάρκου Γραμματέας, 3)Χρήστος Γούτος, 4)Γεώργιος Γιο-
βάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Δημήτριος Μπούνιας, 7)Βασί-
λειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 9)Βασίλειος Τομα-
ράς, 10)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος, 11)Παναγιώτης Γιαννούλης, 
12)Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος, 13)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 
14)Παναγιώτης Μαρινόπουλος, 15)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 16)Πα-
ναγιώτης Δημητρακόπουλος, 17)Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος, 
18)Μαρία Ιατροπούλου, 19)Γεώργιος Κουβαράς και 20)Γεώργιος Γκί-
κας, η οποία συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, [σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 
189 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Έγκυρες θεωρούνται 
οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από 
την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατί-
θενται σύμφωνα με την παράγραφο 9» και την παρ.9 του άρθρου 189 του 
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Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) «Η πρόταση που συγκεντρώνει 
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 
συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπο-
λογισμού»], ενώ η Δημοτική Σύμβουλος κα Αγγελική Κουρή και κατά τη 
δεύτερη ψηφοφορία δεν υπερψήφισε καμία πρόταση και συνεπώς, σύμ-
φωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η ψήφος της δεν θεωρείται έγκυρη,

Αποφασίζει
Την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και της στο-

χοθεσίας των οικονομικών αποτελεσμάτων (Πίνακας 5.Α) του Δήμου Αι-
γιαλείας οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.πρωτ.16101/ 
17.05.2021 εναλλακτική πρόταση της δημοτικής παράταξης «Μαχητική 
Προοδευτική Συνεργασία της Αιγιάλειας», όπως εμφανίζεται στα συνημ-
μένα έντυπα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας α-
πόφασης και ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 15.243.892,28 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 20.013.897,20

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 17.138.511,52 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 19.597.048,24

2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 41.761,94 8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. 
& ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟ-
ΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕ-
ΨΕΙΣ

12.924.311,98 

3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑ-
ΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗ-
ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ

10.655.635,21 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.675,18

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟ-
ΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.683.114,87

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟ-
ΛΟΙΠΟ 3.775.016,78

ΣΥΝΟΛΟ 52.537.932,60 ΣΥΝΟΛΟ 52.537.932,10

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2021.
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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