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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
διά περιφοράς

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση 136

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα της πρόσκλησης-

συνεδρίασης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπού-
λου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία Γιδά, 
Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Πανα-
γιώτη Ανδριόπουλο, 8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Αθα-
νάσιο Χρυσανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Πανα-
γιώτη Μαρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δη-
μητρακόπουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ια-
τροπούλου, 20)Γεώργιο Κουβαρά, 21)Αγγελική Κουρή και 22)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις επτά (7) Οκτωβρίου 2021, ημέρα 
Πέμπτη και από ώρα 13:00΄ έως και 14:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα 
συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), μετά από  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.40409/05.10.2021, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
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γραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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» 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 αρ-
νητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της α-
νάγκης 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 κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα 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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-
πισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατά-
ξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή 
του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, α-
ναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05. 2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/ 
13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με 
την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης 
όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, 
στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-
λείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερή-
σιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα.
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Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης λήψης απόφασης και καταγραφής σε πρακτικό τυχόν μεταβολών 
που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 
2011 (συγχωνεύσεις, 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 διενεργηθούν αυτοψίες από τον Πρόεδρο και 
τον Μηχανικό της Π.Ο.Ε. στους οικισμούς στους οποίους έχουν επέλθει 
μεταβολές.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι δύο (22) από τα τριάντα τρία (33) Μέ-
λη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η απαρτία 
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)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Χρήστος Γούτος, 
4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Δημήτριος 
Μπούνιας, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 
9)Βασίλειος Τομαράς, 10)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 11)Πανα-
γιώτης Γιαννούλης, κωλυόμενοι.

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.40409/05.10. 
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: 
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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».

Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης λήψης απόφασης και καταγραφής σε πρακτικό τυχόν μεταβολών 
που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 
2011 (συγχωνεύσεις, 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 διενεργηθούν αυτοψίες από τον Πρόεδρο και 
τον Μηχανικό της Π.Ο.Ε. στους οικισμούς στους οποίους έχουν επέλθει 
μεταβολές.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
υπ’ αριθ.πρωτ.40409/05.10.2021 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/ 
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», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», στ)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
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γικών οργάνων των δήμων», ζ)την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» και η)την υπ’ αριθ.643/69472/ 
24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρ-
μογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,

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

40409/05.10.2021 πρόσκλησης-συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αιγιαλείας, διά τηλεδιάσκεψης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 136/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης

Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας
διά περιφοράς

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση 137

ΘΕΜΑ:
«Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 

2021 και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας από τους κ.κ.: 1)Γεώργιο Ντί-
νο, Πρόεδρο, 2)Παναγιώτη Μάρκου, Γραμματέα, 3)Μαρία Σταυροπού-
λου, Αντιδήμαρχο, 4)Νικόλαο Καραΐσκο, Αντιδήμαρχο, 5)Μαρία Γιδά, 
Αντιδήμαρχο, 6)Γεώργιο Φραγκονικολόπουλο, Αντιδήμαρχο, 7)Πανα-
γιώτη Ανδριόπουλο, 8)Βασίλειο Γ. Χριστόπουλο, Αντιδήμαρχο, 9)Γρη-
γόριο Τριανταφυλλόπουλο, Αντιδήμαρχο, 10)Ευστράτιο Βαρδάκη, Αντι-
δήμαρχο, 11)Μαρία Τσουκαλά, 12)Διαμάντω Βασιλακοπούλου, 13)Αθα-
νάσιο Χρυσανθόπουλο, 14)Βασιλική Ψυχράμη-Σταυροπούλου, 15)Πανα-
γιώτη Μαρινόπουλο, 16)Παναγιώτα Γκρέμου-Γούσα, 17)Παναγιώτη Δη-
μητρακόπουλο, 18)Παναγιώτη Παπακωνσταντινόπουλο, 19)Μαρία Ια-
τροπούλου, 20)Γεώργιο Κουβαρά, 21)Αγγελική Κουρή και 22)Γεώργιο 
Γκίκα, Μέλη, συνήλθε σήμερα στις επτά (7) Οκτωβρίου 2021, ημέρα 
Πέμπτη και από ώρα 13:00΄ έως και 14:00΄, σε έκτακτη-κατεπείγουσα 
συνεδρίαση διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), μετά από  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ντίνου με αριθ.πρωτ.40409/05.10.2021, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρό-
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γραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 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» 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 αρ-
νητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της α-
νάγκης 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 κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγο-
ντα 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. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώ-
πισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) «Νέο πλαίσιο για την 
ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατά-
ξεις», την υπ’ αριθ.40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Ε-
γκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή 
του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, α-
ναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», την υπ’ αριθ. 
163/33282/29.05. 2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) όμοια, του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την υπ’ αριθ.426/77233/ 
13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των 
μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», καθώς και με 
την υπ’ αριθ.643/69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης 
όμοια, «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων 
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας», σε όλα τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, στον Δήμαρχο, 
στον Γενικό Γραμματέα, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αιγια-
λείας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερή-
σιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως 
κατεπείγοντα.
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Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης έγκειται στην ανάγκη 
άμεσης λήψης απόφασης και καταγραφής σε πρακτικό τυχόν μεταβολών 
που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 
2011 (συγχωνεύσεις, 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 διενεργηθούν αυτοψίες από τον Πρόεδρο και 
τον Μηχανικό της Π.Ο.Ε. στους οικισμούς στους οποίους έχουν επέλθει 
μεταβολές.

Στη διά περιφοράς συνεδρίαση συμμετείχαν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email) τα είκοσι δύο (22) από τα τριάντα τρία (33) Μέ-
λη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας και συνεπώς υπήρξε η απαρτία 
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)Δημήτριος Καλαμίδας, 3)Χρήστος Γούτος, 
4)Γεώργιος Γιοβάς, 5)Περικλής Παπαγιαννακόπουλος, 6)Δημήτριος 
Μπούνιας, 7)Βασίλειος Θ. Χριστόπουλος, 8)Μιχαήλ Κυριακόπουλος, 
9)Βασίλειος Τομαράς, 10)Δημήτριος Παναγιωτακόπουλος και 11)Πανα-
γιώτης Γιαννούλης, κωλυόμενοι.

Για το αντικείμενο: «Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυ-
σμού - Κατοικιών έτους 2021 και διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών 
Οικισμών των Δήμων».

Η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δήμου Αιγιαλείας κ. Γεωρ-
γίου Ρούσσου για το μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, γνώση της 
οποίας είχαν λάβει τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, μέ-
σω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχει ως ακολούθως:

«Ως γνωστόν οι Γενικές Απογραφές διενεργούνται κάθε δέκα χρό-
νια με ενιαία πρότυπα και μεθόδους σε όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 763/2008 και τις συστάσεις των 
Η.Ε. για τις απογραφές πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασης του.

Οι Γενικές Απογραφές του έτους 2021 οι οποίες διενεργούνται στη 
χώρα μας με βάση τον Ν.4772/2021 (Φ.Ε.Κ.17/Α΄/05.02.2021) αποσκο-
πούν στην καταμέτρηση του πληθυσμού της χώρας και τα κοινωνικοοι-
κονομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και στην συγκέντρωση στοιχείων 
για τον οικοδομικό πλούτο της χώρας. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά 
για τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικής και οικο-
νομικής περιφερειακής πολιτικής, ενώ καλύπτουν τις στατιστικές υπο-
χρεώσεις της χώρας προς την Ε.Ε. και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

Εν όψει των ανωτέρω, με το υπ’ αριθμ.πρωτ.67/29-09-2021 έγγρα-
φο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς τον Δήμο Αιγιαλείας, με θέμα 
«Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού - κατοικιών έτους 2021 και 
διαδικασία καθορισμού Αυτοτελών Οικισμών των Δήμων», σε συνέχεια 
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της υπ’ αριθμ.πρωτ.ΓΔ2 -752/28-06-2021 επιστολής του, ζητείται η σύ-
γκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου με απόφαση του να κα-
ταγραφούν  σε πρακτικό τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει από την Α-
πογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργή-
σεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών κ.λπ.) στους οικισμούς της περιοχής 
μας και να αποσταλεί στον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε. (Περιφερειακή Ομάδα 
Εργασίας) έως 20/10/2021, ώστε ακολούθως να διενεργηθούν αυτοψίες 
από τον Πρόεδρο και τον Μηχανικό της ΠΟΕ στους οικισμούς στους ο-
ποίους έχουν επέλθει μεταβολές.

Απόφαση θα εκδοθεί και θα αποσταλεί στον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε. 
ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν επέλθει μεταβολές, με την έν-
δειξη «καμία μεταβολή».

Μαζί με την παρούσα,  στέλνεται συνημμένα στους κκ Δημοτικούς 
Συμβούλους και ένα Φύλλο Αυτοτελούς Οικισμού (ΦΑΟ) του Δήμου 
μας που έχει ήδη συνταχθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο ο-
ποίο αναγράφονται οι οικισμοί κατά Κοινότητα και Δημοτική Ενότητα 
με τις μεταβολές που έχουν επέλθει έως την 31/12/2020, καθώς και η 
σχετική ενημερωτική εγκύκλιος. Συνεπώς με την απόφαση του Δ.Σ., θα 
καταγραφούν τυχόν νέες μεταβολές από το 2011 μέχρις σήμερα, με βάση 
το ΦΑΟ, άλλως καμία μεταβολή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ λήψη απόφασης περί κατά-
γραφής σε πρακτικό τυχόν μεταβολών που έχουν επέλθει από την Απο-
γραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2011 (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, 
αναγνωρίσεις νέων οικισμών κ.λπ.) ή καμίας μεταβολής  στους οικισμούς 
της περιοχής μας, το οποίο θα αποσταλεί στον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε. έως 
20/10/2021».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας, αφού έλαβε υπόψη του α)την 
εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δήμου Αιγιαλείας κ. Γεωργίου Ρούσ-
σου, β)το υπ’ αριθ.πρωτ.67/29.09.2021 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστι-
κής Αρχής, γ)την από 18.06.2013 απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού 
Ορίων του άρθρου 11 του Ν.3463/2006 για τους Δήμους Πατρέων και 
Αιγιαλείας, δ)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», ε)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)», στ)την παρ.5 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 Καλλι-
κράτης», όπως 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 δια-
τάξεις, ζ)το άρθρο 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
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χομένου (Π.Ν.Π.) (Φ.Ε.Κ.55/τ.Α/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης 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», όπως αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ.Ε.Κ.169/τ.Α/18.09.2021) 
«Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «AΡ-
ΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις», η)την υπ’ αριθ.163/33282/29.05.2020 
(ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλο-
γικών οργάνων των δήμων», θ)την υπ’ αριθ.426/77233/13.11.2020 
(ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) όμοια, «Ενημέρωση για την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον 
περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» και ι)την υπ’ αριθ.643/69472/ 
24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ5-0Ρ5) επίσης όμοια, «Σύγκληση και 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρ-
μογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»,

Ομόφωνα Αποφασίζει
Οι μεταβολές (συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οι-

κισμών κ.λπ.) οι οποίες έχουν επέλθει στους Οικισμούς του Δήμου Αι-
γιαλείας από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 2011 μέχρι 
σήμερα, αφορούν μόνο την Κοινότητα Ζήριας της Δημοτικής Ενότητας 
Ερινεού Δήμου Αιγιαλείας, η οποία πλέον περιλαμβάνει τους ακόλου-
θους οικισμούς:

ΚΟΙΝΟΗΤΑ ΖΗΡΙΑΣ
Ζήρια
Άνω Ζήρια
Λαμπίρη
Σαρκουνάς
Οι λοιποί Οικισμοί των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Αιγιαλείας 

παραμένουν ως είχαν από την Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών έτους 
2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 137/2021.
O Γραμματέας Ο Πρόεδρος
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