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

ΠΡΟΣ:
1)Δήμαρχο Αιγιαλείας
   κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο
2)Μέλη Δ.Σ. Αιγιαλείας
3)Γενικό Γραμματέα Δήμου
   κ. Γεώργιο Ρούσσο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού
Συμβουλίου Αιγιαλείας διά περιφοράς».

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 & 68 του Ν. 
3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως το 
άρθρο 67 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/ 
19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 184 του Ν.4635/2019 (Φ.Ε.Κ.167/τ.Α/30.10.2019) «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η ο-
ποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ.76/τ.Α/03.04.2020), ό-
πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18. 
09.2021), καθώς και με την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ:  
ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να προσέλθετε 
σε έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγια-
λείας, διά περιφοράς, στις επτά (7) Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη, για συ-
ζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και 
σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα και από ώρα 
13:00΄ έως και 14:00΄, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη άμε-
σης λήψης απόφασης και καταγραφής σε πρακτικό τυχόν μεταβολών που έ-
χουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2011 (συγχω-
νεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών κ.λπ.) στους οικισμούς του 
Δήμου Αιγιαλείας και αποστολής στον Πρόεδρο της Περιφερειακής Ομάδας 
Εργασίας (Π.Ο.Ε.) το αργότερο έως τις 20.10.2021, ώστε ακολούθως να διε-
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νεργηθούν αυτοψίες από τον Πρόεδρο και τον Μηχανικό της Π.Ο.Ε. στους οι-
κισμούς στους οποίους έχουν επέλθει μεταβολές.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

• Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2021 
και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων.

      Ο Πρόεδρος του
       Δ.Σ. Αιγιαλείας
      Γεώργιος Ντίνος
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